
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Časopis ZO OSD Motol, vydáno 3-2011, registrace MK ČR E 17 551 
kontakt: ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00, IČ 712 42 333,  

náklad 1.300 ks  cena: ZDARMA, distribuce svépomocí 

              Obsah – strana: 
 2 slovo šéfredaktora, 
 3 Konference ZO OSD Motol 
 4 o vyjednávání 
 5 pravda o vládním zdražování 
 6 stávka a § 
 7- 11 nabídka akcí 
 12-17 info z akcí 
 18 zajímavosti 
 19-21     stránky pro děti, ženy, muže.. 
 22-23+37-41    reklama, sdělení  
         24-25     vtipy 
        26-29     výhodné dětské tábory 
        30-34     členské výhody a přihláška 
        35          napsali jste 
 36 soutěžní křížovka 
 42 Script ETF 
              43           KONTAKTY NA FUNKCIONÁŘE 
 



Komentuji uplynulé období – RUBRIKA ŠÉFREDAKTORA     
Poslední číslo časopisu Motoláček č.15 mělo uzávěrku v listopadu, co se od té doby událo?  

 

Vážení čtenáři, vítám Vás v novém 
roce 2011. V roce pokračující 
hospodářské krize i v roce 
vládních škrtů a asociální politiky 
této vlády.  
Má-li být brzy konec světa, jak 
někteří prorokují, pak všechny 
indicie k němu asi opravdu spějí. 

Podívejme se kolem sebe. Pár set kilometrů odtud se 
válčí, přičemž jakýsi Havel by na ně ještě rád udělal 
nálety a vybombardoval je, jak nedávno Srby, pro 
což tenkrát taky horoval..,  jinde se rabuje a dav 
svrhává vládu, přitom ale bohužel ničí památky 
staré tisíce let, na druhé straně zeměkoule zuří 
ničivé zemětřesení a mohutná tsunami bere majetek 
i tisíce lidských životů.. Ropní magnáti si mnou ruce 
a šroubují ceny benzínu jen to hučí. Na domácí 
scéně se politici hádají o kolik že mají lidi okrást, 
aby nepropukla defenestrace, naše vojsko 
přepadává naší televizi...Firmy mohutně propouštějí 
a lidi už počítají, jestli si mají koupit raději chleba, 
nebo prášky proti chřipce. 
Ve vzduchu je napnelizmus a je otázkou času, kdy 
vypukne sociální bouře a lidé vyjdou opět do ulic, 
aby mocipánům spočítali ony „výhody svobody“ se 
kterými je před 22lety balamutili. A tentokrát ne 
s klíči, ale s vidlemi a sekyrami.      
A odboráři se radí a radí co udělají... Byl jsem také 
v kulturáku (poprvé od roku 1982, kdy tam měl 
výroční schůzi náš bývalý podnik) a jsem z toho 
rozčarován ještě dnes.  
Místo aby vrcholní představitelé odborů rázně a 
jasně řekli máme toho dost, nelze už dále snižovat 
reálné platy, nelze dále lidi okrádat a balamutit a 
jestli vládo nechcete lidem sloužit- tak táhněte, 
vedou se řeči o vysvětlovací kampani…a co že to 
s nimi udělá...Já si myslím, že každý ví, co to udělá- 
ožebračí to tisíce lidí, většina, která dnes žije od 
výplaty k  výplatě se dostane do existenčních 
problémů a  nebude po dalším zdražování už 
schopna s penězi vyjít… budou další a další 
bankroty, krádeže, sebevraždy.. 
Druhá věc je, že lidé se bojí. Bojí se o místo, byť 
blbě placené, ale místo, bojí se vyjádřit názor.. no to 
jsme to dopracovali od roku 1989..! 
Odborová centrála místo vyhlášení generální stávky 
bude vysvětlovat vládní zlodějinu…a dál ?Byl jsem 
tam jediný kdo navrhl datum generální stávky. Ano, 
jsem radikální, ale nejsem vůl. Vnímám problémy 
obyčejných lidí a nejsem odtržený od nich jako celá 
řada mých „kolegů“.Jak tak nad tím uvažuji, už vím 
v čem je problém.  Odborový funkcionáři ve vedení 
organizací a svazů (konfederace nevyjímaje) jsou 
přestárlý, opatrní, nedůrazní a ješitní. 

Podívejme se kolem sebe. Staříci, pár let do 
důchodu, co oni se budou rozčilovat a snažit… 
nějak to doklepou do důchodu, každá pětka dobrá a 
když se zadaří, kontakty s managementem jim 
pomůžou do dozorčích rad či na kancelářské pozice, 
kde můžou klimbat další roky..  
Mladí a schopní funkcionáři na místní úrovni jsou 
potlačování, nedostanou možnost ani pravomoci 
něco dokázat. Jen aby přestárlíci v klidu doklimbali 
do důchodu. Ano tady je zakopaný pes. Jak mají být 
akční a funkční odbory, když není v jejich vedení 
mladá a průbojná krev? Je důležitější odvaha 
k protestu, nebo tykání si s vedoucími a 
podřimování v různých radách? Je vhodné 
vymlouvat se, že ostatní nás stejně nepodpoří? 
Že prý strojvedoucí metra stávkovat nebudou a 
proto my taky nemůžeme? A na co jsou teda 
v odborech další a další profese? Nechtějí, tak ať si 
trhnou nohou, my ano a když můžeme, tak 
jednejme…! Nebo si necháme vše líbit? Chceme být 
žebráci?Chceme se srovnávat s východem, nebo se 
západem? 
Politikaření, opatrnost, snaha o důležitost. Něco si 
dokázat, něco z toho vytřískat... to je hnacím 
motorem dalších a dalších mini a pidiodborů 
vznikajících ve všelikých podnicích. 
Naše ZO OSD Motol přitom umožňuje každé 
skupině mít samosprávnou sekci s plnou mírou 
kompetencí, možností jednat o všem co daná sekce 
uzná za vhodné.. přesto vznikají další zoufalci o 
pěti, deseti, dvaceti lidech. Jestli tím chtějí získat 
nějaké přilepšení, tak jako nedávno několik 
organizací v DP Praha ( například DP-ED, OSPEA, 
OSPD, UPD, Strojvedoucí…a další ) a to nad rámec 
zákona i dohod.. no někdo by tomu řekl korupce, ale 
já to nebudu. 
 Závěrem potěšující zpráva. Ne všichni jsou 
lhostejní. Řadě lidí v organizacích spravovaných 
nedbale došla trpělivost a rozhodli se vzít osud do 
svých rukou a zavést si u nás samosprávnou sekci. 
Vítáme tak nově v naší společné ZO OSD Motol více 
než 30nových lidí ze Škoda Transportation. 
Funkcionáři jsou paní Růžena Richterová a pánové 
Josef Neuman, Milan Tobiáš a Petr Dvořák. Ať se 
jim práce daří a jsou v naší organizaci spokojeni.  
Za poslední tři měsíce jsme přijali na padesát 
nových členů. Přijali jsme lidi z různých podniků, 
z různých profesí. Některé i v režimu utajeného 
členství. I to je možnost, jak posílit odbory,když  
jsou pro vedení jak červený hadr pro býka. Ve 
chvílích kdy uzavírám tuto rubriku nám vzniká další 
samosprávná sekce-Vrchní vedení.I jim přeji úspěch 
v hájení jejich oprávněných zájmů k čemuž mají 
plnou podporu naší společné ZO OSD Motol.    JZ. 



Dne 2.2.2011 v „domečku“ na ÚD prob ěhla Konference ZO OSD Motol . 

43 zúčastněných rozhodlo o změně sazby členských příspěvků u 
Individuelních členů a změnu pravidel odměňování 
funkcionářů.  Konference dále vyslechla zprávu předsedy o 
stavu organizace, delegovala pravomoc na VZO v oblasti 
nominace na sjezd OSD, schválila předložený rozpočet pro rok 
2011, který počítá s řadou rekreačně-kulturně-společenských a 
sportovních akcí, se sociální politikou organizace a s další 
činností ve prospěch našich členů.  
Organizace nebude mít žádného uvolněného funkcionáře 
hrazeného z členských příspěvků. Bude však využívat uvolnění 
dané Zákoníkem práce, KS a dalšími pracovně-právními 

předpisy. Částečné refundace budou hrazeny z limitů uvolnění a darů na činnost organizace 
hrazenou zaměstnavateli, tam kde naše organizace působí. Mandátová, volební a návrhová 
komise ve složení Ing. Bazika, Lucie Pokorná, Růžena Richterová a Jan Kučera, po ukončení 
tajných voleb, spočítali hlasy a konstatovali zvolení dvou nových funkcionářů p. Petra 
Dvořáka  (Škoda - depo Zličín) a p.Pavla Součka (BUS-garáž Vršovice). Konference také 
zvolila nové logo organizace. Toto logo obsahuje symboly jednotlivých profesí našich 
samosprávných sekcí. Logo bude průběžně aktualizováno a doplňováno o další nové sekce, 
tak jak naše organizace bude dále sílit a růst. Byly také tradičně vylosováni výherci dárkových 
košů, z členské základny ( p.Malý Jiří, Červinka Filip, Loskot Ladislav ) a z příchozích... 
Konference se zúčastnili i hosté z Odborového svazu dopravy - pí Judr. Klementová, Ing. 
Švarc a Mgr. Lexová, kteří zde též odpovídali na dotazy zúčastněných.  

   

   



Mizérie zvaná kolektivní vyjednávání…   Naše ZO OSD Motol působí již ve 
24podnicích a institucích. Ve třech máme natolik početně významnou skupinu, abychom zde za 
všechny zaměstnance vyjednávali. Neboť mají-li zaměstnanci o naše zastupování a členské výhody 
zájem, nechť je u nás organizován jejich kolektiv ve formě samosprávné sekce. Samosprávná sekce 
dává možnost využít všech výhod, podpory a zdrojů celé organizace a přitom ponechání všech 
pravomocí dané sekci. Tedy maximálně výhodný režim pro jakékoli skupiny, jakékoli profese, 
jakýkoliv podnik. Nemáme u nás nesvéprávné Dílenské výbory a obdobné složky mající právo jen 
držet ústa a lanařit lidi. U nás mají sekce právo na cokoli uznají za vhodné. Mají právo jednat a 
rozhodovat v úrovni od svých mistrů a šéfů až po generální ředitele a manažery. Pokud se tedy ptáte, 
proč tedy vznikají nové a nové organizace o pár jedincích, nemůžeme vám odpověď. Někde je to asi 
snaha něčemu velet (lhostejno čemu a komu), někde snaha vetřít se k šéfům, snaha pomoci si takto 
třeba k lepšímu místu….ano známe z DPP několik bývalých předsedů-hlavně z metra- co přešli od 
odborů k managementu a k našeptáváním pak šéfům jak na ty odbory… Jsou mezi funkcionáři i ti co 
se nestydí říci si o osobní výhody za to, že nebudou nic po podniku chtít. Mezi všechny jmenované 
naše ZO OSD Motol nikdy nepatřila a patřit nebude. Pro naši ZO OSD Motol byl zájem našich 
členů – lhostejno odkud- vždy prvořadým cílem. Zcela logicky tak musíme vnímat letošní 
vyjednávání jako odborový nezdar, ať je krize, nebo ne, ať je vláda pravice, nebo není, ať 
spoluvyjednáváme se srabaři, nebo samostatně... 
 

Vyjednávání ve Škoda Transportation. Po jednostranném ukončení vzájemné spolupráce ze strany 
Metra s naší organizací, zhodnotila řada členů Metra tento čin tak, že přešla k nám. Učinili tak  
(k dnešku tři desítky lidí) i zaměstnanci ze Škoda Transportation, tj. z otsourscingované činnosti – 
údržby, servisu a oprav Metra, které Škoda převzala. Naše organizace ohlásila ve Škoda působení a 
připojila se k podanému návrhu KS. Tento návrh nebyl s námi konzultován, přestože již v době jeho 
podání bylo jasné, že máme zde své členy a budeme účastníky vyjednávání. Ptáte-li se proč byl 
urychleně návrh podán, zeptejte se p.Obitka, který ho podával. Do samotného vyjednávání jsme se 
zapojili týden po podání návrhů a veškeré dění lze shrnout do několika slov. Škoda odmítala cokoli 
přidat, ostatní „kolegové“ odboráři nebyli dost razantní a až překvapivě si s vedením Škoda notovali. 
Oblast nenavýšení platů a přechod stravenek na povinné stravování v jídelně jsme odmítali až do 
konce asi jako jediní. V závěru vyjednávání došlo k situaci, že naši organizaci nepozvali na jednání. 
Bylo to poté označeno za informační omyl…Zbylé odbory při naší neúčasti uzavřeli dohodu 
s vedením o nepřidání na mzdách i o rušení stravenek. Naše organizace pak byla vystavena tlaku buď 
to podepíšete taky, nebo KS neplatí. Zbyla nám jen možnost snažit se najít jiný způsob kompenzace 
pro naše členy, pokud jsme nechtěli uvést do právního chaosu zbytek koncernu a to i přímo v Plzni. 
Vyjednávání v Live Telecom. Po uzavření loňské (slušné) KS se letošní neobešla bez problémů. 
Problém nebyl ani tak technický a finanční, jako personální. V průběhu roku 2010 přišel do Live 
Telecom další manager, finanční ředitel, který si asi chtěl cosi dokázat a jeho chování ve vztahu 
k sociálnímu partnerovi nebylo slušně řečeno vhodné. Za LT bohužel vyjednával, ale dosáhl pouze 
toho, že vyjednávání bylo po řadu týdnů na mrtvém bodu a pokud tato firma chtěla KS mít, pak se 
dalších jednání musel ujmout přímo její ředitel, tak jako loni, když tu onen člověk nebyl. Poté již 
jednání mělo racionální základ a bylo možno objektivně zhodnotit možnosti firmy a přání odborové 
strany. I přes zlou dobu a snahu vše rušit, krátit a omezit, se zde podařilo většinu benefitů udržet 
(mimo jiné stravenky za 100,- příspěvek na dopravu do zaměstnání, placené úvodní dny při nemoci, 
dárek při narozeninách, či příspěvek na penzijní a životní pojištění, nově pak dar na činnost ZO, která 
bude zaměstnancům LT plně rozdělena). Zvýšení mezd se nepodařilo plošné a měsíčně, nýbrž 
formou vyššího ročního bonusu než loni. Vzhledem k smluvním platům je zde ale ještě možnost 
individuelní dohody o navýšení mzdy u každého zaměstnance, dle jeho rozsahu práce, otevřená. 
Vyjednávání v DP Praha, a.s. Od měsíce září jsme opakovaně vyzývali naše kolegy z jiných 
organizací ke společnému podání návrhu na započetí vyjednávání formou dodatku ke KS. V DP 
Praha, a.s. totiž platí KS až do roku 2012. Podařilo se nám to konečně až ke konci roku 2010. 
V současné chvíli se ještě jedná, přičemž zaměstnavatel stále opakuje svou vůli nedat navíc nic a 
odborová strana –zatím– jednotně navýšení mezd i benefitů požaduje. K dohodě zatím došlo jen 
v oblasti technických bodů, které nemají větší význam pro celou zaměstnaneckou skupinu.             JZ.  



Hledáte pravdivé informace o dopadu vládní „reformy“ na náš život ? 
Hledejte zde:  VIDEO: Vystoupení Jana Kellera na celostátním protestním shromáždění  
http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/2885-3/video-vystoupeni-jana-kellera-na-celostatnim-
protestnim-shromazdeni  

Kalkula čka:  Spočítejte si o kolik Vám vláda zdraží 
živobytí...! 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2011/02/18/zvyseni-
dph-kalkulacka/  

 

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové 
reformy. Návrh vládní důchodové reformy představený panem 
ministrem práce a sociálních věcí Ing. Jaromírem Drábkem 
ukazuje, že jeho klíčovým prvkem je oslabení průběžně 
financovaného důchodového pojištění, které dnes pro převážnou 

většinu obyvatel představuje jedinou jistotu výplaty pravidelného 
důchodového příjmu pro život ve stáří ve výši, kterou i Ústavní 
soud shledal jako sociálně přiměřenou a umožňující důstojný 
život. Kompletní informace, včetně grafických rozborů 
najdete na: http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2886.pdf  

Připojte se k petici za záchranu stravenek a ostatních 
zaměstnaneckých benefitů, které přinášejí prospěch zaměstnancům i zaměstnavatelům a které 
pro státní rozpočet znamenají čistý přínos. Podpořte tak 1 300 000 zaměstnanců, kteří tento systém 
využívají.  Pokud vláda zruší daňové zvýhodnění stravenek, přijde řada z vás o tyto zaměstnanecké 
výhody. A tím i o dobré stravování, možnost odpočívat, starat se o své zdraví jakož i o další typy 
zaměstnaneckých výhod. Jen zrušením podpory stravenek zároveň přijde stát o 426 milionů Kč 
(výsledek studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické – IOM VŠE, 2008).   
Vyplněním formuláře na: http://www.nebertenam-stravenky.cz/petice-zachranme-stravenky/   se 
připojíte k petici za zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů.. 

V pražském Kongresovém centru se 19.2.2011 uskutečnilo celostátní protestní 
shromáždění zástupců odborových organizací. Naše ZO OSD Motol zde byla 

prostřednictvím předsedy také zastoupena. Sešlo se zde více 
než tisíc předsedů základních organizací odborových svazů, 
kteří se radili o společném postupu proti návrhu vládních 
reforem. Odboráři chtějí své požadavky cíleně prosazovat 
především v oblastech důchodové reformy, reformy 
zdravotnictví, zákoníku práce a občanského zákoníku k 
daňové reformě a benefitů. Odbory se na svém protestním 
shromáždění, v jehož závěru se konal sněm ČMKOS, 
vyslovily proti důchodové reformě, na které se 17. února 
dohodli ekonomičtí ministři. ČMKOS je proti vyvedení části 

pojistného ze státního pilíře do soukromých fondů a proti jednotné dani DPH, která zhorší životní 
úroveň rodin s dětmi, důchodců a zdravotně postižených. Odbory se v postupu proti reformám, jak je 
navrhuje pravicová vláda, nebrání ani nejradikálnějším akcím, včetně generální stávky, bude-li třeba. 
V tomto případě je ale nutné mít podporu většiny společnosti. Proto chce ČMKOS přesvědčit občany 
o svých argumentech kampaní nazvanou „Otevřete oči“ Odbory mají vlastní alternativy reforem. 
Chtějí reformy pro lidi, ne proti nim. V závěru protestního shromáždění se uskutečnil sněm ČMKOS, 
který přijal společné prohlášení nazvané „Zastavme hazard s osudy lidí“ a výzvu k vládě a veřejnosti, 
které přinášíme v plném znění na: http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2880.pdf                          
Zpracoval JZ z www.cmkos.cz . Uvedené informace naleznate též na www.zoosdmotol.cz  



Na aktuální téma:  StávkaStávkaStávkaStávka    
Právo na stávku je historicky uznáváno 
jako legální prostředek a způsob obrany 
zaměstnanců a jejich sociálních a 
ekonomických zájmů. Z Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech vyplývá závazek států, 
smluvních stran tohoto paktu, zajistit 
právo na stávku za předpokladu, že je 
vykonáváno v souladu se zákony příslušné 
země. Právo na stávku je možné také 
odvodit z Úmluv Mezinárodní 
organizací práce č. 87 o svobodě 
sdružování a ochraně práva odborově 
se organizovat a č. 98 o provádění zásad 
práva organizovat se a kolektivně 
vyjednávat, přestože o ní výslovně 
nepojednávají. V Listině základních práv 
a svobod (čl. 27 odst. 4), která je součástí 
Ústavního pořádku České republiky, je 

stanoveno, že právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených prováděcím zákonem. Tímto zákonem je 
zákon o kolektivním vyjednávání, kterým je však upravena pouze stávka v případě sporu o uzavření kolektivní 
smlouvy a solidární stávka na podporu zaměstnanců stávkujících za uzavření kolektivní smlouvy.    To ovšem 
neznamená, že jakékoli jiné stávky než stávky upravené zákonem o kolektivním vyjednávání jsou zakázány. 
O tom, zda byla stávka v konkrétním případě zákonná či nezákonná, rozhoduje soud. Se zřetelem k 
uvedenému rozlišujeme v České republice dva druhy stávek – stávky v rámci režimu zákona č. 2/1991 
Sb., o kolektivním vyjednávání a stávky mimo režim zákona o kolektivním vyjednávání.   Soudní 
judikatura zmíněné ustanovení čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod vykládá tak, že obecně toto 
ustanovení upravuje právo na stávku, které však může být garantováno za určitých bližších podmínek 
zvláštním zákonem. Z žádného právního předpisu nevyplývá a nelze to ani dovodit výkladem 
daného ustanovení Listiny základních práv a svobod, že jakékoli jiné stávky kromě stávek 
upravených zákonem o kolektivním vyjednávání, jejichž cíle jsou jiné, jsou zakázány (např. stávka 
vedená pro jiný názor na způsob restrukturalizace firmy a řešení zaměstnanosti ve firmě). Pouze soud 
může rozhodnout o tom, zda byla konkrétní stávka zákonná nebo nezákonná. Z dosavadní soudní 
judikatury tedy vyplývá, že neexistence právní úpravy stávky neznamená, že by občané nemohli svého 
práva stávkovat využít. Tzv. stávky mimo režim zákona o kolektivním vyjednávání jsou možné a 
nelze na ně ani analogicky aplikovat proceduru podle zákona o kolektivním vyjednávání. Jedinou 
podmínkou jejich zákonnosti je, aby jejich účelem byla obrana hospodářských a sociálních zájmů 
pracujících.   I když český právní řád nezná precedenty ve smyslu práva angloamerického, a judikáty u 
nás nejsou pro další rozhodování soudů právně závazné, přeci jen již existuje poměrně ustálená 
judikatura p ředevším Nejvyššího soudu ČR k problematice stávky. Jedním z poslání Nejvyššího 
soudu je mimo jiné právě sjednocovat rozhodovací praxi za účelem zajištění předvídatelnosti právního 
řádu, a proto mohou soudní rozhodnutí sloužit jako vodítka pro aplikační praxi. 
• 21 Cdo 2104/2001 -  Právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzav ření kolektivní 

smlouvy, ale i za ú čelem obrany jiných hospodá řských a sociálních zájm ů 
zaměstnanc ů u jejich zam ěstnavatele.                                                              .       
Nesouvisí-li stávka se sporem o uzavření kolektivní smlouvy, nemůže být posuzována ani analogicky 
podle zákona č. 2/1991 Sb.  Účast zaměstnance na stávce, jejímž účelem není obrana hospodářských 
a sociálních zájmů, ale prosazování personálních zájmů pracujících, je porušením pracovní kázně. 

• 21 Cdo 2489/2000 - Právo na stávku zakotvené v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod musí 
být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných, tak práva zaměstnavatele. 
Účast na stávce neopravňuje zúčastněného k tomu, aby nad míru nezbytnou pro realizaci práva na stávku 
omezoval práva jiných osob.                                                                                  Právní odd. –Z.P.- OSD- 



Pravá moravská 
zabíjačka  

 

ZO OSD Motol po řádá dne 9.4.2011  
tuto jednodenní akci na Moravu ( Lednice ). 

Odjezd Praha – od Masarykovo nádraží -BUS- v 
9hodin. Příjezd do Prahy v nočních hodinách (kolem půlnoci)    

V ceně  500,-Kč pro naše členy a jejich rodinné příslušníky – ( platba i ve flexi-pass  
možná)  je: doprava, pojištění, zdravotní dohled a níže uvedená strava:  
 

Přivítání pravou domácí slivovicí 
 

  Prvn ě k sn ědku  je mozeček (s vejcem,okurkem a chlebem) 
Co jiného k ob ědu  jak ovar, srdce, játra vytažené přímo z kotle, čerstvý křen, 

hořčice, pečivo, Zabíjačkový gulášek  
Něco sladkého k zakousnutí – jablečný štrůdl, buchta naší babičky  

  

  Výroba zabijačkových specialit (jitrničky, jelítka, tlačenka, škvarky) 
  Můžete přiložit ruku k dílu a něco se přiučit od našich řezníků. 
 

Večeře – po celý večer můžete dle chuti konzumovat zabíjačkové speciality – 
jitrnice, jelítka, tlačenku, škvarky, ovárek, výpečky, řízečky, vařený brambor, 
zelí, pečivo. 

 

K dobré náladě Vám zahraje cimbálovka. 
  

Nápoje: 
 svařené víno, sudová a lahvová vína, pivo, nealko atd. /nejsou zahrnuty v ceně menu/  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před odjezdem možnost individuálního nákupu různých lahůdek. 
 

Hlásit se je možné u vašich funkcionářů ( paní Suchá, Richterová, Duchová, u pánů 
Jantače, Pakosty, Zewela, Dvořáka, Fejkla, Neumana…atp. nebo u předsedy p.Zabloudila 

– 775 216 711. 

Přednost v objednávkách mají samozřejmě členové ZO OSD Motol.  
Ostatní při neobsazení míst ( náhradníci ) a za plnou kalkulaci ( cca 1.300,-Kč).  



SPORTUJEME! 
 

Turnaj 
v bowlingu, 

  se koná 26.3.2011 od 11hodin 
v bowlingové hale Břve. 

 

Máte-li zájem účastnit se tohoto turnaje, a čtete-li tuto výzvu včas, přihlaste se 
u odborového funkcionáře příslušné Profesní sekce. (příklad  Tramvajáci u pí 

Suché či p.Pakosty, Live Telecom u pí Duchové, Depáci u p.Jantače, 
Škodováci u pana neumana či paní Richterové, atp.) , nebo rovnou u pana 

Zabloudila - 775216711. 
 

 Pořadatelem akce je ZO OSD Motol, startovné pro členy tradiční 
=100,-Kč (rodinní příslušníci 200,-)  

V ceně nápoje, poplatky, pojištění, ceny 
atp.(obvyklý standart) 

 
Informace z akce přineseme v příštím čísle 
časopisu. 
 
====================================== 

 
ZO OSD Motol  se zúčastní 
CELOREPUBLIKOVÉHO 

turnaje TÝM Ů v KUŽELKÁCH  
pořádaného ZO OSD Brno. 

 

Tým bude zároveň reprezentovat náš Dopravní podnik Praha. 
Z rozhodnutí VZO byl sestavením týmu a kapitánem určen  

pan Pavel Strnad z vozovny Motol. 
  Přejme našim reprezentantům šťastné hody !!! 
 

 
Informace z akce přineseme v příštím čísle časopisu. 



Za 50,-Kč do Polska ? 
se ZO OSD Motol je to možné! 

  

ZO OSD Motol 
pořádá dne 
16.4.2011 

Jednodenní nákupní 
zájezd do Polska 

Jsou to trhy v Kudowa Zdroj cca 6 km od hrani čního p řechodu. 
Je to sm ěrem na Náchod. Je to velké a velmi oblíbené 

tržišt ě. Seženete zde snad úpln ě všechno, 
počínaje potravinami, oble čením, ná řadím, prout ěnými v ěcmi  

a v ěcmi pro d ěti(ko čárky atd.).  
  

Odjezd Praha – od Masarykovo nádraží -BUS- v 8hodin. 
Příjezd do Prahy v cca 20 hodin.    

V ceně 50,-Kč pro naše členy, 200,- pro jejich rodinné příslušníky 

 –  platba i ve flexi-pass  možná -  je:  
doprava, pojištění, zdravotní dohled a textová 

dokumentace k zájezdu. 
 

Hlásit se je možné u vašich funkcionářů ( paní Suchá, Richterová, Duchová, u 
pánů Jantače, Pakosty, Zewela, Dvořáka, Fejkla, Neumana…atp. nebo u 

předsedy p.Zabloudila – 775 216 711. 
 

Přednost v objednávkách mají samozřejmě členové ZO OSD 
Motol .    Ostatní při neobsazení míst ( náhradníci ) a za plnou kalkulaci (500,-Kč).  
========================================================================== 
 

Připravujeme dále pro Vás: 
28.května  jako součást námi pořádaného dětského dne 

proběhne EXKURZE DO ZÁKULISÍ ČESKÉ TELEVIZE . 
Prohlídka exteriérů, interiérů a techniky potrvá hodinu a půl a naši 

členové  (vč.rodinných příslušníků) ji mohou shlédnout  zcela 
zdarma . Sledujte naše www.zoosdmotol.cz  

a včas se nahlaste.  



Nabízíme našim členům ( ZO OSD Motol ) levné 
ubytování na Šumav ě: 
 Penzion Zdíkovec - obec 
Zdíkovec - GPS: Loc: 
49°5'46.771"N, 13°41'21.81"E - 
na obrázku ---------------� 
a na mapě pod číslem 1 
 
Nabízíme možnost využití v 
měsících květen až září, říjen.   
Ubytování bez stravování s 
vlastním spacákem za 120,-Kč, s lůžkovinami penzionu 150,-Kč.  

 Ubytování s polopenzí 250,-Kč (při přítomnosti majitele, o prazdninách). Turnusy    
 týdenní, nástup sobota nebo 
neděle.  
 K dispozici je 9 pokojů.  

V případě polopenzí není přístup do 
kuchyně. 
Objednávky p. PhDr. Jiří Hejný  
+420 777 804 333, vozovna Vokovice   

 
 
 

 

Komerční plakát s cenou pro 
ostatní na další straně. 

S námi ušetříte tisíce !!!   
ZO OSD Motol uzavřela dohodu s cestovní kanceláří Kompas. Naši členové mají výraznou slevu! 

Týdenní Chorvatsko s polopenzí ( bez dopravy ) pořídíte již pod 4.000,-Kč ! Doprava vlastní, 
nebo moderním busem za příplatek cca 2.000,-. 

Zde je 7 nejatraktivnějších nabídek:  

  3.969,- Villa BLANCA AURORA *** Ruskamen  ,    4.144,- Hotel MEDENA *** Trogir ,      4.165,- 
Penzion MEDITERANEO ** Baška Voda ,      4.655,- Hotel DELFIN ** Poreč ,     5.488,-  Hotel JURE **** 

Solaris  ,   6.363,-  Hotel PUNTA ** Uhrane ,    8.631,- Apartmánová vila PORAT *** Primošten          

KOMPLETNÍ KATALOGOVÁ NABÍDKA na www.zoosdmotol.cz .  
U ostatních nabídek lze využít pro členy ZO OSD Motol slevu -10% 

 

Podařilo se nám vyjednat slevu až 30% na 
letní rekreaci v Chorvatsku ! 
Zájemci nechť se informují na 

www.zoosdmotol.cz 



 



Mikulášská 11.12.2010 
 

Mikuláš pro děti ZO OSD Motol se 
tentokrát konal až 11.12. Toto pozdní datum 
dává odpověď na otázku „jak ten Mikuláš 
stihne v jeden den podělit všechny děti na 
světě?“. Prostě nestihne. Na „Motolské“ 
dětičky se tedy dostalo o týden později, ale 
s o to větším ansáblem. Svatý se dostavil, a 
svou družinu ozdobil i párem čertů 
dámského pohlaví. 
Zábava začala, jak to tak bývá, ráno 
pečlivou přípravou „Hostivařského 
domečku“. Různé chvojí a cetky byly 
rozneseny po všech oknech, zastrkány do 
všech možných i nemožných koutů. Celou místnost jsme si nechali požehnat katolickým a 
protestantským knězem (v jedné osobě ☺) očekávaje příchod satanův. Bar byl opět svěřen 
Zdeňkovi, pro kterého není žádný nápoj tajemstvím, a zázemí kuchyně měl pod svým 

slovenským palcem kuchtík Miro, (kdo 
neochutnal jeho spišský párok, tak jako by 
tam nebyl). 

Těsně po poledni se v sálu zjevil 
šašek. Ne, nemyslím tím žádného 
předsedu odborové organizace, ani 
vedoucího na pracovišti. To jen se svou 
skupinou dorazil jeden z hlavních 
účinkujících naší mikulášské zábavy. 
Šašek posvačil a ihned se svou suitou 
začal vybalovat nádobíčko pro svou 
produkci. Mezi tím velitelka svatých a 
pekelníků Simona začala svolávat svou 

skupinu k patřičné přípravě, a zábava pomalu začínala, neb se začali trousit první 
nedočkavé dětičky v doprovodu svých rodičů. 

V 15:00 sál už doslova hučel malými i 
většími nedočkavci, a za nízký peníz najatý 
klaun se neměl k začátku zábavy. Jeho mladá 
pomocnice zatím zmalovala většinu dětí 
takovým způsobem (barvičkami na obličej – 
na rákosku nedošlo), že si je i jejich matky 
pletly. Nejednou se stalo, že matka nepoznala 
své dítě, a notnou dobu chovala na klíně cizí 
robě. Zlí jazykové tvrdí, že za to spíše mohl 
barman Zdeněk, který se opravdu snažil. 
Celou situaci zachránil odkudsi zatoulaný 
sněhulák. Chudák, nejspíše mířil do blízkých 
mrazíren na odpolední šichtu a spletl si směr. 
Tím se dostal do spárů „Motoláckých“ dětiček, které situaci pochopily jako zahájení celé 



akce, a zaútočily na sněhuláka nafouknutými balonky. Jeden balonek netrefil cíl, ale 
podřimujícího (po svačině asi odpočívajícího) šaška. Srandista se probudil a celá akce 
ZAČALA! 

Proud písniček a soutěží se valil na 
přítomné dětičky ze všech stran. 
Z rozzářených dětských tvářiček bylo 
poznat, že si pozdní mikulášskou zábavu 
náležitě užívají. Odměnou za jejich 
snažení před šaškem byly různé 
pochutiny, pitíčka a hlavně úsměvy 
rodičů. Klaun bavil děti, barman zase 
rodiče, a nic nenasvědčovalo tomu, že se 
večer blíží k dramatu. Zničehonic vypadl 
proud. Ne, za to nemohl temelínský 
topič! To si jen Satan přišel vybrat svou 
daň. Tma v sále naznačila, že Mikuláš, 
andělé, a čerti jsou nablízku. Některé 

dětičky si začali ve strachu opakovat předem naučené básničky, jiné zase hledali spásu 
v náruči svých právoplatných rodičů, kteří si nezřídka vzpomněli na otčenáš…. 

Nástup svatých byl impozantní! Smečka čertů 
vedených pekelnicí Simonou by rozpoutala hotové 
peklo nebýt Mikuláše a andělů, kteří čerty patřičně 
umravňovali. Svatý Mikuláš byl neobyčejně štědrý, a 
každé dítě si odnášelo po patřičném přednesu básničky 
plný sáček sladkostí.  

Celá akce pomalu končila. Nebeská a pekelná 
skupina zamířila do svých domovů. Klaun, kterého děti 
obrali o pár suvenýrů se také pomalu připravoval 
k odchodu. Děti si své rodiče vyzvedli na baru, kde mnozí našli své znovunabyté 

sebevědomí a mířili k domovu. 
 

Závěrem mi dovolte 
poděkovat všem pořadatelům za 
skvěle odvedenou práci. Dále 
bych rád poděkoval všem 
svatým: Mikulášovi, andělům a 
čertům za přínos k celé akci a 
Jirkovi Zabloudilovi předsedovi 
ZO OSD Motol za finanční 
pomoc, bez které by se akce 
nemohla uskutečnit. 
 
                                        Radek Dvořák 
 
 
(poznámka.: Za fin. podporu netřeba 

děkovat předsedovi, ani jiným funkcionářům. Finanční podpora naší ZO  OSD Motol různým akcím pro 
naše členy i pro jejich děti a rodinné příslušníky je standardní součástí naší odborové politiky..   JZ) 



Z Vašich dovolených. 
Navštívili jsme výstavu v Brně: 
 
TERAKOTOVÁ ARMÁDA  -- výstava Brno 
Venku klasické zimní počasí,zima,že bys psa 
nevyhnal a tak nás jedno nedělní odpoledne 
přilákala zajímavá výstava s tajemným názvem 
Terakotová armáda.Již dlouhou dobu se 
zajímám o Čínu,čínskou historii či čínskou 
medicínu.Sbírám a dychtivě čtu různé články, 
knihy či dokumenty o Číně.Snad se mi jednou 
poštěstí a najdu kousek času a špetku peněz, 
abych se mohla vydat na poznávací zájezd 
zrovna do této země.A tak si dovedete 
představit jak mě výstava uchvátila. 
Výstava Terakotová armáda Prvního čínského 
císaře představuje na ploše více než 2000 m2 v současné době nejdokonalejší repliky terakotové armády 
na světě.Umožní návštěvníkům prožít nevšední kulturní zážitek, historickou krásu v podobě mnoha 
desítek skvostných exponátů – zbraně, šperky, předměty každodenního použití, rituální objekty, 
především však, jak již sám název výstavy napovídá, terakotové bojovníky - figury různých hodností, od 
úředníků přes důstojníky, generály, lučištníky či vozataje… 
Představte si podzemní svět živých mrtvých, jak jsou velmi často tito unikátní bojovníci, 
nazýváni.Nejpoutavější součástí této fascinující výstavy je rekonstrukce části vykopaného příkopu, kde 
byla v roce 1974 terakotová armáda objevena a stala se tak jedním z nejpůsobivějších a 
nejobdivovanějších odkazů čínské historie. 
Na speciálním podiu se návštěvníci stanou součástí mystické show doprovázené světelnými a hudebními 
efekty, to vše za doprovodu napínavého vyprávění…  Jednotlivé figury jsou osvětlovány, divák je vtažen 
do poutavého děje a vydává se na fascinující cestu časem…Další část výstavy jej přenese do nedávné 
minulosti.Přesněji do roku 1974, kdy byla terakotová armáda chudými rolníky při kopání studny 
objevena… Celá rozlehlá expozice je doplněna a obklopena bohatými texty, ilustracemi a nádhernými 
fotografiemi - divák je tak záhy po vstupu do výstavy přenesen do strhující a dodnes fascinující čínské 
historie. 
Císař Čchin Š'- chuang-ti, který sjednotil Čínu, byl schopný, brutální, ale i rozmařilý panovník.Svoji 
hrobku stavěl téměř čtyřicet let. Její součástí je i terakotová neboli hliněná armáda bojovníků v životní 
velikosti, jenž jej měla po smrti chránit.Zde se dozvídáme že hrobky byly vlastně tři,následně 
očíslované,z nichž první byla největší .Zaujímá plochu 14260 m2 a původně v ní stálo 6000 hliněných 

vojáků. 
Nyní si armádu mohou prohlédnout i 
návštěvníci rozsáhlé výstavy v Brně. 
Expozice nazvaná Terakotová armáda 
Prvního čínského císaře představuje přes sto 
hliněných bojovníků. Z pohřební výbavy a 
armády Čína nepůjčí do zahraničí ani 
(kamenný) koňský chlup, takže výstavní 
exponáty jsou replikami. Jsou ale vytvořené 
ze stejných výchozích materiálů, jako v 
době císařovy smrti, sprašová hlína – 
výchozí materiál pro výrobu terakoty – je 
dokonce ze stejného místa, kde bylo v době 
vlády prvního císaře sídelní město.Repliky 
vojáků jsou stejně jako originály 
propracovány do nejmenších detailů a váží 
od jednoho do tří metráků. „Každý má svůj 
vlastní výraz ve tváři a přirozenou pózu. 



Měli i zbraně, ale většinu z nich ukradly jednotky vzbouřených generálů při rabování hrobky. 
 Původně byli všichni vojáci malovaní.Když se 
hliněné sochy dostaly na denní světlo, zoxidovaly a 
barva zmizela. Dosud archeologové nalezli kolem 
osmi tisíc soch válečníků a šest set koní z terakoty 
a přes sto vozů ze dřeva. Zatím archeologové 
odkryli pouze třetinu všech bojovníků, ostatní jsou 
stále pod zemí – stejně jako jejich panovník Čchin. 
Otevřít jeho hrobku se zatím prý nikdo neodvážil, a 
to nejen kvůli obavám o osud pokladů, ale hlavně 
kvůli lidovým pověstem. 
Čchin Š'-Chuang-ti byl dle novodobých měřítek 
masový vrah a despota. Přestože jeho dynastie 
Čchin dala jméno moderní Číně, už jeho 
následovníka smetla vzpoura a po dynastii nezbylo 
nic. Kromě sjednotitelovy pohřební výbavy, nazývané osmý div světa.  
 

První císař sjednocené Číny (která tehdy ovšem zabírala sotva čtvrtinu dnešní rozlohy) byl opravdu drsný 
– ke konci své vlády (221-210 př.n.l.) nechal spálit všechny písemnosti posledních dvaceti let, zabít 
všechny “disidenty” i s jejich rodinami a zaživa zazdil několik set konfuciánských učenců. Mimoto ale 
reformoval písmo (od té doby v Číně prakticky neexistují regionální odlišnosti v písmu), nechal postavit 
síť silnic a postavil Velkou čínskou zeď na obranu proti Mongolům. A to vše v době, kdy se v Evropě 
vařily v kotlíku magické lektvary a žilo se v jeskyni . 
 

Císař usiloval o nesmrtelnost, proto pil, jedl a dýchal vše, co mu tehdejší mudrci a mágové nabízeli. Jeden 
z nich mu nabídl rtuť, čímž císařovu touhu po nesmrtelnosti okamžitě ukončil. Nechal se pohřbít s osmi 
tisíci figurínami vojáků v životní a mírně nadživotní velikosti. Každý voják má jiné rysy v obličeji, 
grimasu i výzbroj. Mimo vojáků jsou v armádě i koně a válečné vozy.Když v roce 1974 čínští rolníci ve 
vesnici Ši-an při hloubení studny narazili na fragmenty keramických figur v životní velikosti, nikdo z 
nich nemohl tušit, že během několika následujících let vydá země na osm tisíc zkamenělých vojáků. 
Světlo světa posléze spatřil jeden z nekorunovaných divů světa.Od té doby se stala terakotová armáda po 
Velké čínské zdi nejnavštěvovanější turistickou památkou a památkou UNESCO.          3.3.2011 HaŠeb 

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zajímavosti a technika kolem nás. 

Elegantní „padesátník“ z Kvasin. 
V poslední době objevila spousta 
výročí, týkajících se automobilů, 
které mají ve znaku „okřídlený 
šíp“, tedy vozů značky Škoda. 
Před dvěma lety „padesátku“ 
oslavila nenáročná Škoda 
OCTAVIA, která se na trhu 
objevila v roce 1959, letos se 
dožívá tohoto pěkného výročí 
užitkový automobil Škoda 1202 
STW, jehož výroba probíhala 
v pobočném závodě ve Vrchlabí 
a do třetice máme ještě jednoho 
jubilanta, montovaného 
v pobočném závodě v Kvasinách, 
byl to automobil, na který se 
vzpomíná jen v tom dobrém, je 
jím úhledná a elegantní Škoda 
OCTAVIA Combi, bylo by velmi 

špatné si na ni nevzpomenout a tak si o ní něco povíme, však si jistě trochu pozornosti zaslouží. 
Škoda OCTAVIA Combi vznikala souběžně se svojí „sestrou“ OCTAVIÍ s karoserií tudor v roce 1959, 
postaven byl jeden prototyp s kombinovanou karoserií, byla prodloužena střecha, přidán další pár bočních 
oken, záď vozu tvořily horizontálně půlené třetí dveře, horní, prosklená část se otevírala do horní polohy 
a spodní celokovová, se sklápěla dolů do vodorovné polohy a tvořila tím nakládací rampu. 
Přední část karoserie odpovídala tudoru OCTAVIA model 1959, na zadní části zůstaly i nezměněná 
koncová světla, tzv. „slzičky“. Pod zadními dveřmi, nad nárazníkem bylo sklápěcí obdélníkové víko, 
kryjící prostor pro uložení rezervního kola, zdviháku a drobného nářadí. V interiéru nového kombíku bylo 
možno opěradlo zadního sedadla sklopit směrem dopředu a tím vytvořit rovnou ložnou plochu o délce 1,5 
m. S tímto prototypem se prováděly jízdní testy s pokračováním vývoje k dokonalejšímu modelu, jehož 
sériová výroba se plánovala na rok 1961. 
V roce 1960 vznikl druhý 
prototyp OCTAVIA Combi, 
lišil se od předchozího 
modelu novou maskou, 
typickými trojúhelníkovými 
křidélky na zadních 
blatnících, na ně navazovala i 
větší koncová světla, zátka 
pro nalévání benzínu se 
schovala pod odklápěcí kryt 
na pravém zadním blatníku. 
Přední sedadla měla nedělený 
sedák, ale opěradla byla 
samostatná a dala se odklápět 
dopředu, z důvodu přístupu 
k zadnímu sedadlu. 
Podvozek byl shodný téměř 
s podvozkem tudoru OCTAVIA Super, jen listové pero zadní nápravy mělo jinou charakteristiku, 
odpovídající vyššímu zatížení a namáhání. Prototyp jezdil na patnáctipalcových kolech, opatřených 
pneumatikami 5,50-5, pro sériový vůz byly nakonec použity pneumatiky 5,90-15 s vyšší únosností, což 
umožnilo zvýšit užitečnou hmotnost na 400 kg. 



Motor byl použit z modelu OCTAVIA Super, 
jednalo se čtyřválec 1221 cm,o výkonu 47 
koní (34,5 kW), spojený se čtyřstupňovou 
převodovkou s řadící pákou pod 
volantem,největší rychlost byla naměřena 122 
km/h,spotřeba činila 8,05 l/100 km při 
průměrné rychlosti 60 km/h.  
Po výstavní prémiéře na strojírenském 
veletrhu v Brně 1960 se pokračovalo s tímto 
prototypem v jízdních zkouškách, po 
odstranění závad a ověření těchto zkoušek 
bylo zkonstatováno, že je možno přistoupit v 
létě roku 1961 k sériové výrobě. 
Během desetileté výroby (1961-1971) byla 
OCTAVIA Combi neustále zdokonalovaná, v 
něčem v dobrém, v něčem spíše to byl krok 

zpět. Úpravy se týkaly například doplnění okrasných lišt lemujících střechu, nahrazení umakartu 
v zavazadlovém prostoru odnímatelnými koberečky, dosazení volantu v černé barvě, řadící páka se 
přestěhovala na středový tunel, objevily se samostatné sedáky předních sedadel, různé druhy použitého 
čalounění v interiéru, páka ruční brzdy se přestěhovala zpod palubní desky na obvyklé místo mezi 
sedadly, možnost lůžkové úpravy a spousta drobných úprav. Největším zásahem do karoserie bylo zrušení 
„k řidélek“ a nahrazení původních koncových světel světly sdruženými převzatými z vozu Škoda 100/110, 
tím byl zrušen přístup k rezervě zvenčí a při 
výměně kola bylo nutné vyndat věci ze 
zavazadlového prostoru, ovšem zase se 
zvýšila pevnost zadní části karoserie, přední 
část vozu obdržela při poslední inovaci 
vzhlednou masku chladiče, tvořenou devíti 
chromovanými vodorovnými proužky, 
nárazníky dostaly gumové svislé nástavce, 
zároveň byla vkomponovaná nová palubní 
deska se sdruženým přístrojem a 
s volantem, montovanými do modelu Škoda 
1000 MB. 
Kromě klasické karoserie kombi se ještě 
v malém počtu vyráběly i dodávkové verze, 
lišily se tím, že zadní a střední boční okna 
měli oplechování a místo zadních sedadel 
byla ložná plocha. 
Automobily se těšily velké oblibě u chatařů, chalupářů a rodin s dětmi, část vozů putovala k zahraničním 
zákazníkům, kteří s nimi byli velmi spokojeni, spousta kombíků se i v zahraničí montovala z dovezených 

dílů nebo se podvozky dočkaly jiných 
karoserií, připomínajících i terénní 
anglické vozy Land Rover. 
I dnes, po dlouhé době od skončení 
výroby, lze OCTAVII Combi potkat na 
srazech veteránů, udržují si je sběratelé 
v zahraničí a čas od času se objeví i v 
běžném provozu. 
    VOBO 

 
 
 



Vesmír narazil do jiného.  A to nejméně 4x, tvrdí vědci 
 
Schematická mapa reliktního záření, které vyplňuje náš vesmír. Jeho povrch brázdí několik 
podivných kružnic - údajných důkazů o strážkách s jinými kosmy. 
Foto: Oficiální zdroj 
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Náš vesmír není jediný. 
Kolem údajn ě existují i 
jiné sv ěty.  Britští astrofyzici 
uvedli, že nalezli důkazy 
toho, které svědčí o srážkách 
našeho kosmu s dalším. 
Mají to dokládat určité vzory, 
které popisují rozložení 
teploty v takzvaném 
kosmickém mikrovlném 

pozadí (reliktní záření, dnes s teplotou -270 K). Jeho vznik se přikládá efektu 
Velkého třesku, který stál na počátku zrodu našeho vesmíru. 
V mikrovlném pozadí nyní astronomové našli celkem čtyři kruhové oblasti s odlišnou 
teplotou. Podle vědců je toto důkazem srážky našeho vesmíru s jiným. 
 V reliktním záření jsou i jiné zvláštnosti  
Podle známého fyzika Rogera Penrose jsou jiné soustředné kružnice, v nichž je 
energie reliktního záření překvapivě shodná, stopami po přítomnosti minulých 
zaniklých vesmírů, které existovaly v dřívějších dobách, takzvaných "aeonech". 
Penrose proto formuloval myšlenku cyklického vesmíru , tedy kosmu, který se za 
nějaký čas po svém vzniku opět zhroutí do nepředstavitelně hmotného bodu 

(singularity) a následně exploduje v novém Velkém 
třesku, aby po mnoha a mnoha letech zase kolaboval. 
Podporovalo by to teorie, které se zabývají 
existencí mnoha vesmír ů, které existují v jeden čas. 
Díky neustálému rozpínání našeho kosmu došlo k 
tomu, že se jako bublina st řetl s jiným vesmírem, 
od něhož se pravd ěpodobn ě odrazil.   "Když se 
takové vesmírné bubliny srazí, zanechá to na kosmickém 
mikrovlném pozadí stopy," uvedli odborníci z Londýnské 
College univerzity. 

Zvláštní soustředné kružnice v reliktním záření, které vyplňuje stávající vesmír, 
vymezují oblasti, v nichž má záření neobvykle shodnou energii. Podle Penrose 
vznikly díky mohutným gravitačním vlnám pocházejících z minulých vesmírů. Ty 
údajně reliktní záření v určitých místech "vyhladily".  Foto: Oficiální zdroj 
"Pokud bude tato kolize dodatečně potvrzena novými daty, budeme se moci podívat 
nejen do útrob našeho kosmu, ale také sousedního," tvrdí astronom Stephen 
Feeney. 
Vědci jsou dnes všeobecně přesvědčeni, že náš vesmír vznikl takzvaným Velkým 
třeskem, který se odehrál před 13,7 miliardami let. Ranné hvězdy a galaxie se 
zformovaly o 300 milion let později.  Naše Slunce se pak narodilo před 5 miliardami 
lety. Země před 3,7 miliardami let.                                                                      Z www. Zpracoval JZ 



Stránka (nejen) pro mladé 
Helena Vondráčková 

opět rozzářila  
Vánoční Lucernu 

19. 12. 2010 se konal 
megakoncert naší největší 
hvězdy, kterou je kdo jiný než 
Helena Vondráčková. Opět 
ukázala jak ve skvělé je formě. 
Začátek koncertu Helena 
pojala velmi netradičně a to 
s písní Neuč slunce hřát, poté 
následovali písně jako: Čas je 
proti nám, Vím málo, Stín po 
nás dvou, A ty se ptáš co já,… 
Jako první host vystoupila 
skupina INFLAGRANTI , 
Helena se mezitím převlékla 
(pozn.: Helena se převlékla 
celkem 4x) a pokračovala 
v další smršti svých největších 
hitů. 

Během večera jste mohli 
slyšet i písně z posledního 
řadového alba Zůstáváš tu se 
mnou, kde si odbyla premiéru 
i nová píseň s názvem Zas mě 
líbej. Jako další host 
vystoupila polská dračice 
Maryla Rodowicz, která 
Lucernu přivedla, doslova 
k varu. S Helenou si střihli 
velký hit Malgoška a po 

dalších písních a přídavcích se Maryla rozloučila s publikem. Helena pokračovala dál a narvaná 
Lucerna fanoušků, jí vůbec nechtěla pustit z podia. Po 4 přídavcích (Když mě přijmeš do svých 
svátků, Vzdálený hlas, Lásko má já stůňu, Bílé Vánoce) se s námi Helena už skutečně rozloučila. 
Více se dozvíte na Fanouškovských stránkách http://www.helenastar.cz/  

Naše organizace se též této akce zúčastnila. 

Rihanna míří do Česka 

Po 3 letech se můžeme opět těšit na velkou show, kterou uspořádá 7. 12. 2011 v O2 Aréně 
nejžádanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob Rihanna. Nedávno vydala další studiové album 
s názvem Loud a díky němu se upořádalo turné, kde mimo jiné zavítá i do České republiky. 
Vstupenky jsou v rozmezí od 990 do 1690 Kč. V prodeji budou od 14. 2. 2011 na sv. Valentýna. 

Marek Loskot 



Stránka (nejen) pro ženy: 
 

Chcete být atraktivní? Chcete zaujmout muže? Naše ZO OSD Motol vám přináší radu. 
Inspirovali jsme se na samém konci světa – v zemi vycházejícího slunce – v  Japonsku. Právě zde tato 
revoluční móda spatřila světlo světa. Pokud jste mysleli, že už v módě není nic nového možné, utrpíte 
šok. Nová móda je natolik originální a natolik nepřehlédnutelná, že jistě najde brzy cestu i do obchodů 
tuzemských. 
Po oblékání se do barvy, je zde další móda, která slušným způsobem odhaluje ženské tělo. 
 

Podívejte se s námi.  Tohle nejsou průhledné sukně ! Ve skutečnosti jsou jen takto potištěny. 
Ano, toto je poslední modní výkřik z Japonska. 
 

     
 

   
 
 

Až se k nám tato móda dostane, a v rámci mužské rovnoprávnosti bude i potištěná jinak, 
tak ať nedostanete srdeční infarkt !!! 
                         Ivan Kaktus 

 



Strana (nejen) pro muže 
 

Svět se zbláznil.  Všechny civilizace zanikly a já 
myslím, že tato dopadne taky zle. Všechno jde do 
háje. Za vším hledej peníze. Co není americké je 
blbé, hodnota člověka a hodnota umění je 
zanedbatelná. Přístroje jsou už tak složité, že jim 
málokdo rozumí. Kdo má prachy tak má játra, 
srdce, plíce i titul inženýra, nebo doktora. Chceš 
řidičák? Pár tisíc do kapsy a nemusíš ani znát 
značky. Chceš loveckou chatu? Dej úplatek a máš jí 
od podniku a za pár korun. 
Máš prachy? Máš pěkné ženské i stranickou 
legitimaci vládní koalice. A že nejvíc peněz mají ti 
co podváděli, a to ve velkém, to nikomu nevadí. 
Plácají se po zádech před kamerami a za pár let se o 
nich ví, že ukradli miliardy a teď si válí šunky 
někde na kokosovým ostrově. A vy to hlupáci 
zaplaťte za mne. Stát nemá prachy? Tak zvedne 
daně a po ptákách. 
Plaťte, jinak nedostanete důchody, plaťte, jinak vás 
nevezmou do nemocnice. Chudáci platí, nadávají, 
ale volbách stejně zase volí pravici. Lidi chcípají 

pod mostem a smetánka balí své ratlíky do kožíšků. Lidi a firmy neplatí dluhy a nic se jim 
nestane. Chlapy fňukaj a jsou zženštělí. Ženské se oblíkají a chovají jako chlapy a už ani 
nevím zda jimi opravdu nejsou. Asi ta evoluce něco změnila. Co jiného si pomyslet koukám-li 
na fotku Jiřiny. Padla mi v baru do oka a pak je z ní najednou tohle. Svět se prostě zbláznil. 
Vždyť už ani ten rum, není rum ale jakýsi tuzemák...             
 

=============================================== připravil: Ivan Kaktus.=============================== 
 

Zjizvená mužská tvář je přitažlivá  
 

Na mužích s jizvami je něco přitažlivého, myslí si ženy a vědci jim dávají zapravdu. Jizvy v 
obličeji přidávají mužům skutečně na přitažlivosti. Má to však jeden háček - ženy chtějí mít s 
těmito muži jen sex, nikoliv dlouhodobý vztah. Podle studie při pokusech s 220 ženami a 
muži týmů z univerzit v Liverpoolu a Stirlingu vyšlo najevo, že ženy skutečně vnímají tvář 
jako atraktivnější, pokud má na sobě jizvy. Naopak to však 
neplatí. Ženy s jizvami mužům nijak přitažlivější nepřipadají. 
„Tohle je první studie, která dokazuje, že za určitých 
okolností jizvy po úraze mohou zvyšovat společenskou 
hodnotu osoby. Naše výsledky naznačují, že za určitých 
okolností mohou jizvy vypovídat cenné informace o jejich 
nositeli a že představa, že jizvy univerzálně znehodnocují 
jedince v očích společnosti, není už nadále pravdivá,“ tvrdí 
odborníci z Británie. Jizvy, které jsou hodnoceny jako 
atraktivní, podle všeho souvisí s úrazy nebo bojem. Ačkoli si 
nejsou autoři studie důvodem této ženské preference, věří, že 
ženy vnímají jizvy jako signál mužnosti a ochoty riskovat.  
                                                         Čerpáno z:  http://www.babyweb.cz/Clanky/a2422-Zjizvena-muzska-tvar-je-pritazliva.aspx  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Sdělení:            

 

 
Hokejová FEDerace týmů stolního 
hokeje vypisuje konkurz na nové 
zájemce o účast v soukromé lize o 
Mistra sezóny. Zájemci znalí hry stolní 
hokej STIGA – typ US či SW se mohou 
hlásit u p.Zabloudila 775216711. Další 
informace a P.H. viz stránka HOFEDu: 
www.zoosdmotol.cz/HOFED  

===================== 

  V příštím čísle pro Vás 
připravíme opět tradiční dvojstranu  
Právní rady od Polívky. Máte-li 

dotazy na naše právní oddělení, obraďte 
se s písemným dotazem na naše 

funkcionáře, nebo využijte e-mailovou 
adresu: info@zoosdmotol.cz    Na našich 

webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz   naleznete také 

NONSTOP PRÁVNÍ INFOLINKU. 
Netřeba dodávat, že členové OSD mají 
právní rady i zastoupení ZDARMA  
částečně i v případě osobního problému 
nesouvisejícího s pracovním poměrem. 

BÝT ČLENEM 
ODBOROVÉHO SVAZU 

DOPRAVY SE VYPLATÍ !  

Blahopřejeme jubilantům:  Jménem Výboru základní organizace i celé členské 
základny si redakce dovoluje popřát vše dobré, hodně spokojenosti, pevné zdraví a spokojenost 
s činností ZO OSD Motol, našim členům, kteří se letos dožívají půlkulatin a kulatin. Jmenovitě:  
Paní Wimmerová  Blanka – 80, pan Lakomý Miroslav – 70, pánové a paní  Steinbrőcker 

Milan , Motl Jiří a  Šmolíková   Jitka – 60, pánové a paní Lébl Jiří , Suchá Irena, 
Krištofová Věra, Sláma Roman, Heizer František, Frydecká Hana, Kozumplíková Olga, 
Červenka Stanislav a  Vichterle Jan – 55, pánové a paní Korous František, Šmídl 

Miroslav, Pokorná Božena a Chrt František – 50 let.  
Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme a samozřejmě předáme i finanční a věcný dar. 
( K vyzvednutí od měsíce jubilea u hospodářky organizace) 

 



Nabídka pro naše členy- podnikatele. Neutrácejte zbytečně a ušetřete 
peníze, můžete u nás zdarma  využít serverové prostoru k umístění své vlastní 
webové stránky, jsme schopni zajistit Vám kompletní know-how. Vyrobíme Vám 
vizitky již od 1,-Kč/ks, zajistíme plakáty, reklamu i webovou prezentaci a e-
mailovou adresu ve shodném tvaru ( například web www.zoosdmotol.cz/vocasek   a e-
mail vocasek@zoosdmotol.cz ) . Informujte se u předsedy organizace na tyto možnosti na 
info@zoosdmotol.cz   či  775216711. Naši členové mají inzerci v časopise samozřejmě zdarma. 
 
����===========����=============����============����===========����==========����===========����=============����============����==========���� 

 
Anketní lístek pro naše členy:  
Vážení členové, 
Naše společná organizace se snaží maximálně vyjít vstříc zájmům co největšímu počtu členů. 
Nejen jednání, nejen vyjednávání, ale i doplňkové akce a společensko-kuturně-sportovní 
aktivity jsou podle nás důležité.  
Naše akce každý rok oslovují stovky našich členů, jejich rodin a známých. Napište nám prosím, 
které akce máte nejraději a které podle Vás naopak úplně chybí. Jde-li o kolektivní akce, jsme 
schopni, v rámci možností a přípravy rozpočtu, na ně vyčlenit nějakou sumu. Záleží nám na 
tom, aby co nejvíce našich členů bylo našimi akcemi osloveno a mohlo jich využít. 
Stačí jen krátce vepsat sdělení a lístek odevzdat funkcionářům naší organizace, do schránky 
ZO OSD Motol ve vozovně Motol, nebo zaslat na adresu redakce: Časopis Motoláček , ZO 
OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 PSČ 150 00.  
 

Zasláno od: (Vaše jméno a příjmení – povolání):  
 
______________________________________________________________________ 
 
Vaše sdělení:  ___________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________                   Děkujeme Vám. 
 
 

����===========����=============����============����===========����==========����===========����=============����============����==========���� 
 

Anketní lístek 
Vážení čtenáři, 
Záleží nám na vašem názoru. Prostřednictvím tohoto anketního lístku nám můžete sdělit, co se 
Vám na naší ZO OSD Motol líbí, nebo naopak nelíbí. 
Stačí jen krátce vepsat sdělení a lístek odevzdat funkcionářům naší organizace, do schránky 
ZO OSD Motol ve vozovně Motol, nebo zaslat na adresu redakce: Časopis Motoláček , ZO 
OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 PSČ 150 00.  
 

MUŽ: �   ŽENA: �       VĚK:                       POVOLÁNÍ: 
Vaše sdělení: ___________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________                   Děkujeme Vám. 



Dvojstrana vtipů:   . Jsou tři velikosti penisu: Malý, střední, a Můj Bože!   .  
 

Jaký je rozdíl mezi bývalým českým a bývalým americkým prezidentem???   
 Havel má vykouřené pouze plíce...... 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: Jaké je to 
zvíře, je hnědé a má čtyři nohy. Pes!  
No dobře, ale mohla by to být třeba i 
kočka. A řekni, jakého znáš hnědého 

ptáka. Orel! 
Dobře, ale mohl by to být i jiný pták. 
Třeba takový vrabec, ten je taky 
dohněda.  
A paní učitelko, teď vy:  
Co je to, když se to strká dovnitř, je to 
tvrdé a suché, a když to jde ven, tak je 
to měkké a vlhké?  
Učitelka se neudrží a vlepí Pepíčkovi 

facku. 
Pepíček na to: Ano, rozumím, to by 
taky mohlo být, ale jinak je to 
žvýkačka. 
 

Eskymák jde domů a před iglů leží mrtvý medvěd. Eskymák se ptá manželky.  
Čím jsi zabila toho medvěda?  Vzala jsem na něj ten bumerang co ležel u tvé postele. 

Ještě jednou sáhneš na moje ponožky a zlomím ti deku.  
 

Stojí manželka před zrcadlem, s obdivem se prohlíží, upraví se a povídá manželovi: 
Že nevypadám na 29?     Ne, už dávno ne. 

 

Dva chlapi loví kachny a po několika neúspěšných hodinách se jeden z nich ptá:  
Hele, člověče, nějak nemůžeme nic ulovit, nevíš, čím by to mohlo být? 

No... podle mně je to tím, že ty psy nehážeme dostatečně vysoko...  
 

'Musíte vědět pravdu, bohužel, vaše žena má před sebou už jen několik dní.' 
'Nevadí, pane doktore. Když jsem to vydržel tolik let, tak to těch pár dní už nějak doklepu.' 

 

Jaký je rozdíl mezi taxíkářem a pražským taxíkářem?  
Jako mezi křeslem a elektrickým křeslem. 

 

Přijde učitel do třídy a řekne:  
Tak děti, tato místnost má 15 m2 a sluníčko sem svítí pod úhlem 20 stupňů. Kolik je mi let? 
Udivené děti otevřou pusu dokořán a nevědí.  
Přihlásí se Pepíček a říká: 48 let. Na to učitel: Výborně, jak jsi na to přišel? No, já mám doma 
bratrance, tomu je 24 a táta říká, že je napůl debil. 
 

Táta se ptá syna: "Copak bys chtěl, aby ti přines čáp? Bratříčka, nebo sestřičku?"  
"Teda tati... Po městě běhá tolik nádhernejch ženskejch a ty šukáš čápa?" 

 

Vrátí se manžel domů, v posteli milenec. Vytáhne pistoli, milence zastřelí. 
 Manželka to komentuje: "Takhle se nemůžeš divit, že už nemáš žádné kamarády!" 



Ptá se policista kolemjdoucího: "Nevíte 
náhodou, kolik je hodin?" –  

"Za deset minut bude jedenáct." - "Jo, za 
deset minut, ale kolik je teď?" 

 

Manželka se miluje s nejlepším kamarádem 
svého manžela u sebe doma v posteli. 
Po milování zazvoní telefon. Manželka ho 
zvedne a říká jo ano dobře tak si to užij. 

Milenec se ptá kdo to byl, ale manžel říkal, 
že s tebou hraje tenis. 
 

Co je to impotence?  Nemoc, ze které se 
muž může vždycky vylízat. 

 

Dvě blondýnky: "Tak jsem byla na 
těhotenském testu."      

 "A byly otázky těžké?" 
 

Přijde paní ke gynekologovi a povídá mu: 
"Pane doktore, já mám na pravém pysku 
bradavici" 

Doktor jí řekne ať se svlékne a po chvíli 
uslyší sestřička ve vedlejší místnosti křik. 

Paní spokojeně odejde a sestřička se ptá doktora: "Proboha doktore, co jste s ní dělal?" 
"Měla na pravém pysku bradavici, tak jsem jí ten levý prokous a má to na zapínání." 

 

Co dělá židovské děvčátko, když se houpe na houpačce? 
Dráždí palestinského ostřelovače. 

 

Potkají se dva kamarádi a ten jeden má zafačované obě uši a ten druhý mu povídá co se ti 
stalo? Ále žehlil jsem a zazvonil mi mobil, no a co to druhé, no to jsem si volal záchranku. 
 

Víte jakej je rozdíl mezi politikem a holubem? 
Vlastně žádnej,všechno poserou a stejně jsou chránění. 

 

Dopis do redakce časopisu BRAVO.  "Milé Bravíčko, sem romka, je mi dvanáct let a ještě 
nejsem těhotná. Znamená to, že můj otec je homosexuál?" 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
  

13. PS S.T.O. PAVUČINA POŘÁDÁ 
 

V malebném okolí Pelhřimovska u 
obce Veselá. 

 

 
 
 
 

A: Pro d ěti ve v ěku 6 - 9 let - 30.7.-10.8. 2011(12 dní) Cena - 2.60 0Kč  
B: Pro d ěti ve v ěku 9 - 15 let - 30.7.-19.8. 2011 (21dní)Cena -3.850 Kč  
 
Letos jsme si pro vás p řipravili motivovanou celotáborovou hru  

 
 

 
 
 
Všichni se mohou t ěšit na netradi ční hry, 
lanové p řekážky, plavbu na lodi čkách, koupání v rybníku 

nebo bazénu, st řelbu ze vzduchovky a luku, deskové hry a mnoho 
dalšího.  
 

O děti budou pe čovat kvalifikovaní vedoucí, v četně zdravotnice s 
akreditovaným kursem. Vynikající kucha řka dokáže 5x denn ě 
nasytit nespo čet mlsných jazý čků. Ubytování v dvoul ůžkových 
stanech s podsadou. Zajišt ěno bude rovn ěž základní pojišt ění a 
doprava z Brna na místo a zp ět.  
Případné dotazy a podrobnosti zodpoví hlavní vedoucí tábora  
Libor Weinstein.  
Mobil: +420 605 455 498, E-mail: lweinstein@dpmb.cz   
Webové stránky skupiny 13.PS S.T.O. Pavu čina: www.sto-pavucina.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

děti našich členů 

mají slevu 7€ 

139€ - U P Í R S K E P R Á Z D N I N Y Vysoké Tatry  Učarili ti hlboké Edwardowe 

oči? Chceš preŃiť jeden deň ako Bella a písať si svoj „upírsky denník“? Zapojme sa do letného 
upírskeho bláznovstva a spoločne si prečítajme z našej obľúbenej ságy. Budeme sa spolu báť pri praskaní 
táborového ohňa a hviezdnej nočnej oblohe. Spoznajú ťa kamaráti za vlastnoručne vyrobenou upírskou maskou na 
upírskom plese? Pozvime aj Volturiovcov na prechádzku tatranskými končiarmi. Máš zimomriavky? Ladný konský cval 
ťa ich zbaví. ...lebo Twilight  TERMÍNY: 1.7.2011–9.7.2011, 9.7.2011–17.7.2011, 7.8.2011–14.8.2011, 
14.8.2011–21.8.2011 UBYTOVANIE: moderná ubytovňa vo Vysokých Tatrách poskytuje ubytovanie v izbách so 
samostatným sociálnym zariadením alebo so spoločným sociálnym zariadením na chodbe. Súčasťou objektu je 
jedáleň s vlastnou kuchyňou, veľká spoločenská miestnosť s TV.  

140€ - P R Á Z D N I N O V Í R A F Ť Á C I Nízke Tatry  

Zdolaj Hron - skroť koňa - zapískaj na lokomotíve! V malebnom prostredí Nízkych Tatier 
sme pre teba pripravili nezvyčajný zážitok. Tábor je organizovaný v prekrásnej prírode, kde 
nebude chýbať šport, vodný adrenalín, dupot koní na zelených lúkach ani relax na kupku. 
Budeme sa hojdať v rafte na vlnách Hrona a prevezieme sa na kolesách parnej lokomotívy. Navštívime skanzen vo 
Vydrove. Večer opečieme špekáčiky a zabavíme sa na pyžamovej párty.  TERMÍNY: 1.7.2011 – 9.7.2011, 
9.7.2011 – 17.7.2011, 17.7.2011 – 24.7.2011, 14.8.2011 – 21.8.2011 UBYTOVANIE: rekreačné 
zariadenie v čistej prírode Nízkych Tatier, v izbách s vlastným alebo spoločným sociálnym zariadením. Zariadenie 
má k dispozícii veľkú spoločenskú miestnosť a kuchyňu s jedálňou. V objekte strediska je možnosť športového a 
spoločenského vyžitia - trávnaté a asfaltové ihrisko, stolnotenisový stôl a altánok pre príjemné posedenie.  

149€ - S R A N D A A A D R E N A L Í N Porá čska dolina  

Si za všetku srandu a adrenalín? Tak čítaj! Čakáš od leta viac, ako ležať s rodkáčmi na pláži a sedieť pri starkej 
na záhrade? Poď s nami zažiť nevšedné zážitky, ktoré zodvihnú každého zo stoličky: horolezecká stena, ktorá 
prevetrá tvoju silu a šikovnosť, streľba z luku, vzduchovky, ktorá overí tvoju presnosť, šantenie v bazéne, kde 
budeš prekonávať plavecké rekordy. Objav Šarkaniu dieru, ktorá ukáže tvoju odvahu a vytrvalosť. V poobedňajšej 
sieste si dáme partičku minigolfu, ktorý ukáže, že nie si „lemra“, či? Večer budeme lúštiť skryté záhady tajomných 
zvukov lesa a hľadať skryté odkazy na nočnej oblohe. A na záver do batoha pribalíš medailu za výkon v známej, aj 
neznámej disciplíne, ktorá ti bude pripomínať neopakovateľné zážitky. OK? TERMÍNY: 6.8.2011 – 14.8.2011, 
14.8.2011 – 21.8.2011 UBYTOVANIE: zrubové chatky v Poráčskej doline. Každá chatka je dvojpodlažná s 
vlastným sociálnym zariadením. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza hlavná budova s reštauráciou a 
spoločenskou miestnosťou. Cena zahŕňa: ubytovanie s celodennou stravou 5x denne, pitný režim, zabezpečenie 
programu a materiálu na náročnú športovú a záujmovú činnosť, celodenný autobusový výlet, vstup do ZOO a 
návšteva letného kúpaliska, profesionálni táboroví vedúci a zdravotník, odmeny pre deti, poistenie, DPH  

140€  - N E P O S E D N Í K Dolný Kubín  

Tábor pre tých, ktorí chcú preŃiť kaŃdý deň nové dobrodruŃstvo. Čakajú na teba dni plné hier, zábavy a noví 
kamaráti. Ubytujeme ťa v hoteli obklopenom lesmi Oravskej Magury, s možnosťou využiť vonkajšie ihriská s 
preliezkami a malým lanovým parkom s trampolínou. Pripraviť sa môžeš na jedinečnú plavbu plťou a návštevu 
Oravského hradu. Zažiješ svoj indiánsky deň a možno nájdeš aj ukrytý poklad. Vyrobíš si vlastnú strašidelnú masku 
na halloweenský večierok a naučíš sa vlastné kúzlo s kúzelníkom. Večer ťa čaká diskotéka v Party stane, či táborák 
s gitarou. Určite poď s nami - neoľutuješ!  TERMÍNY: 31.7.2011 – 7.8.2011, 21.8.2011 – 28.8.2011 
UBYTOVANIE: hotel sa nachádza v krásnom horskom prostredí v blízkosti mesta Dolný Kubín. Izby v hotely majú 
vlastné WC a sprchu. Súčasťou objektu je reštaurácia, herňa a vonkajšie ihriská s preliezkami a trampolínou. Cena 
zahŕňa: ubytovanie s celodennou stravou - 5x denne, pitný režim, zabezpečenie programu a materiálu na športovú a 
záujmovú činnosť, výlety a vstupy podľa programu, profesionálni táboroví vedúci a zdravotník, odmeny pre deti, 
poistenie, DPH Doprava: vlastná/možnosť zabezpečiť za príplatok  Poistenie: zahŕňa komplexné cestovné poistenie 
liečebných nákladov na celý pobyt, zodpovednosť za škodu, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie storna 
zájazdu a insolventnosti CK PRIHLÁŠKY A BLIłŠIE INFORMÁCIE - ADRIA TRAVEL, RUDOHORSKÁ 27 



(budova polikliniky Sásová), 974 11 Banská Bystrica, e-mail: traveladria@traveladria.eu, tel.: 048/3240035, 0911 
594464, web: www.traveladria.eu  

149€ V malebnom prostredí Slovenského Rudohoria začína dobrodruŃstvo, v ktorom pôjde o všetko... 

Coolové prázdniny sú určené pre všetkých, ktorí ani chvíľu neobsedia. Porovnaj si vlastné sily v hrách na suchu, ale 
aj vo vode. Si väčší borec na ihrisku, alebo v bazéne? Máme neobsadené stupienky víťazov z turnajov! Na ktorý sa 
postavíš ty? Nauč sa byť hrdinom so skutočným záchranárom a zachráň tých, ktorí precenili svoje plavecké sily. V 
letnej horúčave sa schlaďme a pocíťme štipkanie zimy na lícach v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Večer nás čakajú 
diskotéky, súťaže, kvízy, ale hlavne zábava a nezabudnuteľná opekačka pri táboráku.  TERMÍNY: 1.7.2011 – 
9.7.2011, 9.7.2011 – 17.7.2011, 17.7.2011 – 24.7.2011, 6.8.2011 – 14.8.2011 UBYTOVANIE: rekreačné 
zariadenie v tichom prostredí, 2- a 4-lôžkové izby, WC a sprcha sú spoločné na chodbe. Súčasťou objektu je 
jedáleň s vlastnou kuchyňou, bazén, volejbalové a futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a záhradné posedenie s 
grilom.  

143€ K A M A R Á T I Z R A N Č A Veľká Lomnica  

Ktorý svet je krajší? Z konského chrbta, alebo z tatranského končiara? Obklopení 
najmenšími veľhorami sveta spoznáme jedinečnú prírodu, zažijeme kopec nových zážitkov a 
stretneme nových priateľov. Naučíme sa porozumieť koňom... konskej duši... konskému 
pohľadu... Čaká nás starostlivosť o kone, jazdenie pod vedením inštruktora a ukážka výcviku s profesionálmi. To čo 
nám koník venuje svojou trpezlivosť, my mu to vrátime svojou pozornosťou. Porovnáme pohľad na svet z konského 
chrbta a tatranského končiara, na ktorý sa vyštveráme. Nezabudneme ani na zábavu, spoločné hry a polnočnú žúrku. 
...a na záver nesmie chýbať tajné želanie vypustené v balóniku šťastia.  TERMÍNY: 17.7.2011 – 24.7.2011, 
24.7.2011 – 31.7.2011, 31.7.2011 – 7.8.2011  UBYTOVANIE: moderná ubytovňa v podtatranskej obci Veľká 
Lomnica poskytuje ubytovanie v izbách so samostatným sociálnym zariadením, balkónom a predsieňou, alebo v 
izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbe. Súčasťou objektu je jedáleň s vlastnou kuchyňou, veľká 
spoločenská miestnosť s TV. Poloha ubytovne poskytuje návštevníkom široké možnosti na šport, oddych a relaxáciu.  

149€ F A N T A S Y W O R L D Bojnice Pozývame Ťa do ríše plnej fantázie.  

Po stopách mamutov sa prenesieme do doby kamennej, kde sa stretneme s pravekým človekom v Prepošstkej 
jaskyni. Spoznáme život v stredoveku za bránami Bojnického zámku, kde ťa Čierna pani prevedie tajomnými 
chodbami až do podzámku k sokoliarom. Z konského chrbta sa na svet pozrieme pohľadom rytierov a možno 
docválame až na „divoký západ“. Užiješ si tajné žúry na vlastnej izbe a kopec zábavy so super vedúcimi v modernom 
prostredí v blízkosti Bojníc. Nevšedné zážitky doplníme originálnymi hrami, osviežením na kúpalisku Čajka a 
pozrieme sa ako sa darí malému orangutanovi Kiranovi v ZOO. S nami pocítiš čaro histórie, spoznáš chuť víťazstva 
nad strachom a silu priateľstva. TERMÍNY: 1.7.2011 – 9.7.2011, 9.7.2011 – 17.7.2011, 23.7.2011 – 
31.7.2011 UBYTOVANIE: penzión je situovaný na okraji Bojníc s 2-, 3-lôžkovými izbami, každá izba má vlastné 
WC a sprchu. Súčasťou objektu je jedáleň s vlastnou kuchyňou, spoločenská miestnosť a ohnisko. Široká a dlhá 
trávnatá plocha vhodná na rôzne športové aktivity je súčasťou areálu penziónu.  

149€ P O H O D A-K L Í D E K-L E H Á R O Slovenské Rudoh orie Objav v sebe skrytý talent.  

V tichej a čistej prírode ťa šikovní vedúci naučia maľovať na sklo či na textil, modelovať, korálkovať a vyrobíš si aj 
vlastné batikované tričko. Tancuješ v rytme hip-hopu? Nie? Tak budeš! Naši vedúci ťa pripravia na kasting do 
Superstar či Talentmanie a urobia z teba novú hviezdu. Unavené telá zrelaxujeme v bazéne pod oknami izieb. S 
hviezdami nad hlavou a voňajúcim horským vzduchom pri praskajúcom táboráku prežime ďalší zo zážitkov, na ktoré 
sa nezabúda. Už teraz sme nedočkaví, aký nám predstavíš vlastný program a na koniec môžeme spraviť burzu 
spoločných výrobkov, odkiaľ si každý odnesie pamiatku na kamarátov. Stále myslíš, že sa ti neoplatí prihlásiť? 
TERMÍNY: 1.7.2011 – 9.7.2011, 9.7.2011 – 17.7.2011, 17.7.2011 – 24.7.2011, 6.8.2011 – 14.8.2011 
UBYTOVANIE: rekreačné zariadenie v tichom prostredí Slovenského Rudohoria, 2- a 4-lôžkové izby, WC a sprcha 
sú spoločné na chodbe. Súčasťou objektu je jedáleň s vlastnou kuchyňou, bazén, volejbalové a futbalové ihrisko, 
dva tenisové kurty a záhradné posedenie s grilom. Cena zahŕňa: ubytovanie s celodennou stravou - 5x denne, pitný 
režim, zabezpečenie programu a materiálu na športovú a záujmovú činnosť, výlety a vstupy podľa programu, 
profesionálni táboroví vedúci a zdravotník, odmeny pre deti, poistenie, DPH Doprava: vlastná/možnosť zabezpečiť 
za príplatok Poistenie: zahŕňa komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov na celý pobyt, zodpovednosť za 
škodu, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu a insolventnosti CK  
PRIHLÁŠKY A BLI łŠIE INFORMÁCIE - ADRIA TRAVEL, RUDOHORSKÁ 27 (budova polikliniky 
Sásová), 974 11 Banská Bystrica, e-mail: traveladria@traveladria.eu, tel.: 048/3240035, 0911 594464, 
web: www.traveladria.eu                    Děti našich členů mají slevu 7€ na všechny uvedené tábory. 



 nabízí prostřednictvím ZO OSD Motol: 
 

SVŮJ LETNÍ  DĚTSKÝ  TÁBOR – 2011 

 
Pro děti  ve věku od 7 let do 15 let, nabízíme letní dětskou rekreaci, opět na letním 
dětském táboře „Dopraváček“, v rekreačním středisku v Nuzicích. 
Rekreační středisko se nachází v překrásné krajině Jižních Čech, mezi městy 
Bechyní a Týnem nad Vltavou na břehu řeky Lužnice, obklopené lesy. 
V  LDT „Dopravá ček“  je 24 čtyřlůžkových chatiček a stany s podsadou. Pro 
rekreační využití jsou k dispozici dětem lodě a další sportovní potřeby. 
Strava je pro děti zajišťována 5x denně (včetně svačin). 
O děti během pobytu pečují zkušení vedoucí a lékař nebo odborný zdravotník. 

Termíny jednotlivých turnusů: 
I.turnus: 2.7.  -  23.7.2011   ( 21 dní )  

II.turnus: 23.7.  -  13.8.2011   ( 21 dní ) 
III.turnus: 13.8. – 27.8.2011  ( 14 dní ) 

Odjezdy autobusů na jednotlivé turnusy budou upřesněny v pokynech pro rodiče při 
vydání poukazu. 

CENA  POUKAZU :  3.950,- Kč děti zaměstnanců DP, a.s. 
(cena je s příspěvkem, dle zásad KS 2010-2012 bod 5.3.3, 5.3.4 a 
5.9.8 ve výši 3.000,- Kč, o který musí zaměstnanec požádat PÚ!) 

            6.950,- Kč  ostatní děti                                        III.turnus   
4.650,- Kč  ostatní děti 

(děti zaměstnanců DP, a.s.  + příspěvek 2.800,-Kč) 
 

INFORMACE  a PŘIHLÁŠKY na   PV-OSZO DP-A  Tel: 2961 33008 
E-mail: cadaj@dpp.cz     
Fax: 2961 34699 

 
 



Poskytujeme Vám tyto výhody:   
 

Pracovn ěprávní a trestn ě právní poradenství a pomoc ZDARMA 
ode dne vstupu do Základní organizace OSD. M ůžete zdarma 
využít právníky ČMKOS i pro soukromé ú čely a spory. M ůžete 
zdarma využít poradenství St řediska na ochranu nájemník ů. 

 

- možnost sociální výpomoci v nouzi do 10.000,-Kč; 
- možnost bezúročných půjček v opodstatněných důvodech; 
- příspěvek při narození dítěte 3.000,-Kč; 
- příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě apod.; 
- STÁVKOVÝ FOND ; 
- POMOC PŘI ŽIVELNÉ POHROM Ě do 100.000,-Kč; 
- Pomoc pozůstalým při úmrtí vinou prac. úrazu 200.000,- Kč; 
- VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VŮČI 

ZAM ĚSTNAVATELI za 200,- Kč ročně; 
- Vánoční dárek a  Tesco poukázku;  
- Levnější úvěry , půjčky a bankovní produkty u smluvních 

partnerů; 
- LACINÝ TARIF  T-mobile OSD. Oproti trhu nižší paušál a 

dvojnásob volných minut; 
- Slavíme a oceňujeme Vaše kulaté jubilea 50, 55, 60 a odchod do 

důchodu, drobným dárkem si vzpomeneme na jmeniny; 
 
 

 

 - Připravujeme pro Vás různé výlety a     
      akce, Můžete využít zlevněných pobytů  
    v rekreačním středisku Kamýk n./Vl. a  
     v penzionu LOKODEPO v Lužických horách; 

 
 - Připravujeme pro Vás sportovní   turnaje, zábavné 

dny i tradi ční DĚTSKÝ DEN  vždy S ATRAKTIVNÍM 
PROGRAMEM i pro dospělé. 

 
                           -   Máme vlastní informační SMS systém. Zasíláme jím zdarma 
zprávy a informace o činnostech, nabídkách rekreací, sport.aktivit apod. 

 
- Jednáme a vyjednáváme. Jsme schopni vyjednat Kolektivní 

smlouvu, vést jednání o zlepšení pracovních a finančních 
podmínkách.  

-  
- Řešíme spory se zaměstnavatelem, dbáme na dodržování 

bezpečnosti práce a zdravotně hygienických norem. 
 

- Organizujeme členy již ve 21 podnicích a institucích, tam kde 
působíme jako větší skupina aktivně řešíme potřeby a agendu pomocí 

samosprávy, tam kde působíme po jednotlivcích řešíme potřeby operativně. 
 



NAŠI ČLENOVÉ MOHOU na p řání VYUŽÍT i PRINCIPU UTAJENÉHO 
ČLENSTVÍ. Zaměstnavatel se poté dozví o Vašem členství u nás jen v p řípadě 
soudního sporu proti n ěmu. Utajením členství neztratíte žádná další práva v četně 
výhod a zvýhodn ění pro naše členy. 

-  
- Našimi členy mohou být všechny 

osoby již od  15ti let věku. Jsme 
schopni pro všechny věkové skupiny 

nabídnout atraktivní program, kulturní 
a zájmové aktivy, individuelní přístup. 

Organizujeme zaměstnance, podnikatele, studenty, nezaměstnané, ženy na 
mateřské, dlouhodobě nemocné a invalidní, různé skupiny i 

jednotlivce ze všech možných i nemožných profesí. 
Přistupujeme k členům individuálně i kolektivně dle jejich 

potřeb a požadavků. Jednáme za kolektivy jen tam, kde 
kolektiv sám nechce, nebo nemůže jednat. Respektujeme 

suverenitu samosprávných sekcí. 
-  

 Každá skupina má u nás právo vytvořit si u nás svou vlastní SAMOSPRÁVNOU 
PROFESNÍ či zájmovou SEKCI. Její představitel(-é) se pak zúčastňují pravidelných 
jednání společného Výboru a mají právo spolurozhodovat o činnostech celé naší 
organizace tvořit společné i vlastní akce apod. Své funkcionáře si volí sami členové dané 
Sekce. Funkcionář(i) za danou Sekci jsou chráněni dle Zákoníku práce či Kolektivních 
smluv. Za svou činnost jsou odměňováni a k dispozici mají vybavení dle příslušných 
vnitřních norem organizace. 
 
 Platbu členských příspěvků jsme maximálně zjednodušili.  

Máte možnost využít strhávání svou mzdovou účtárnou (1% z čistého 
příjmu), můžete zadat trvalý příkaz, využít složenky či platbu 

v hotovosti. Aktivní členové – zaměstnanci – mohou být členy již od 100,-
Kč/ měsíčně. Studenti, důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské, dl.nemocní a 

invalidé mají členský příspěvek pouze symbolický – 20,-Kč/měsíčně. 
============================================================ 

Nejste dosud členem ZO OSD Motol ? Nejste dosud členem ZO OSD Motol ? Nejste dosud členem ZO OSD Motol ? Nejste dosud členem ZO OSD Motol ?     
A máte zájem vstoupit do této organizace ? Vše potřebné za Vás zařídíme.  Postup je 

snadný : následující list vyplňte a odešlete na adresu :  
ZO OSD Motol , Plzeňská 217 /101 , 150 00  Praha 5 , 

 nebo jej vhoďte do schránky ZO OSD Motol ve vozovně Motol, nebo předejte 
kterémukoli funkcionáři této organizace. Nové členy přijímá VZO svým 

rozhodnutím vždy na nejbližší schůzi. Nově přijatý člen obdrží pokyny -na udanou 
adresu- pro platbu čl.příspěvku v závislosti na druhu zaměstnání  

(někde je posílá rovnou mzdová účtárna, jinde to jde jen převodem z účtu atp.), legitimaci 
a další informace. Registraci pro svaz a další úkony provede předseda. 

 Ode dne vstupu mají všichni členové stejná práva i výhody. 



Přihláška 

do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY    

ZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOL    
Jméno: …………….…………………    

 

Příjmení: ………………………………… 
 

Datum narození: …………………………….Kontaktní bydliště:  
 

…………………………………………………………………………………….. 
 PSČ____________.     Jiný kontakt-  tel / e-mail   atd.: .…..……………………………….… 

 

Zaměstnanec firmy:__________________________ 
 

se sídlem: _____________________________ 
 

nebo: (vyznačte- student, žena na mateřské, nezaměstnaný, dl.nemocný, důchodce) 

žádá o členstvížádá o členstvížádá o členstvížádá o členství v  Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy  ZO OSD  MOTOL 
 
                        …………………………………………… podpis člena  
      
dne: ……………                                   podpis a razítko ZO OSD Motol  ………….………… 
 
Mám zájem o SMS info sytém zpráv na tel.: _________________ v případě zájmu doplňte. 

    

ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.    

============================================================ 
Na stran ě 33 můžete využít formulá ř pro srážky posílané p římo Vaší mzdovou ú čtárnou 

DP Praha a.s. a na str. 34 je universální formulá ř pro jakýkoli jiný podnik.   
Pokud nechcete či nemůžete využít strhávání p říspěvků přes mzdovou ú čtárnu, využijte 

následující možnosti:  
a) bankovního převodu či vkladu hotovosti v bance na účet číslo:   

 195756229 / 0300 u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s 
ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno , nebo datum narození – možná platba i více měsíců 
dopředu. Zvolte částku odpovídající cca 1% čistého, min. však 100,-Kč. 

b) platbu složenkou na  účet:  195756229 / 0300  s adresou organizace  
ZO OSD Motol   Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 – je možná platba i více měsíců 
dopředu. O složenku můžete zažádat, zašleme ji poté předtištěnou. 

c) platbu v hotovosti  - hospodářce organizace či předsedovi. 
Paní Věra Suchá 775 270 250 ,  pan  Zabloudil Jiří – 775 216 711 

 



Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy, 
pod evidenčním číslem:  33-0083-0115        ZO  OSD Motol 

 

se sídlem:           Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,              IČ:  712 423 33 
zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“) 

 

a 
 
 
 
 

pan / paní …………………....................………………….., 
                                                                        

datum narození………………………………………. 
 

bytem…………………………………………………………………………………………… 
 
 

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.         IČ: 00005886 
se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9    ( dále jen „ člen “ ) 

 

 

pracoviště: .______________________  sl.č. …….........................………. 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce 
 

tuto 

dohodu o srážkách ze mzdy 
 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol ve 
výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských 

dávek) a to počínaje od ...          . 2011.... formou srážek ze mzdy. 
2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) 
z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 

u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval odborové organizaci údaje o výši 
sraženého členského příspěvku. 

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu 
plnění této dohody a na období v ní stanovené. 

4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou formou 
bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , nebo mu ho 

vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto 

poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena ve 

třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel. 
 

V Praze dne ……………… 
 
 

podpis zaměstnance………………………………………                 podpis a razítko odborové organizace  ZO 
OSD Motol 

 
Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 

 
Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 

 
 



Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c   Zákoníku práce 

Základní  Organizace Odborového Svazu Dopravy,  
 pod evidenčním číslem:  33-0083-0115        ZO  OSD Motol   
se sídlem:           Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,              IČ:  712 423 33 

zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“) 

 

                                                                         a 
 
 
 

pan / paní …………………....................……………..,  
                          datum narození………………………………….  
 
bytem…………………………………………………………………………………………… 
 

 
zaměstnanec podniku :__________________________________________  IČ: ______________ 
 
se sídlem:    _______________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

pracoviště: ……………………………………………………………… 
 

 

                         uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce  tuto  
dohodu o srážkách ze mzdy 

 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol ve 
výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských  dávek) a 
to počínaje od ...          . 2011  formou srážek ze mzdy. 

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) 
z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 u 

peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. 
a poskytoval odborové organizaci údaje o výši sraženého členského příspěvku. 

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu 
plnění této dohody a na období v ní stanovené. 
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou formou 
bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , nebo mu ho 

vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto 
poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci.  
Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a 
zaměstnavatel. 
 

 
V Praze dne ……………… 
                        ______________________                                                                                                      
podpis zaměstnance………………………………………                    podpis a razítko odborové organizace     
                                                                                                                                ZO OSD Motol 
 
 
 

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 

 
Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 
 
 



Napsali jste nám:         (článek do našeho časopisu nám může napsat každý, naši členové 
jsou za zveřejněné články honorováni částkou 100,-Kč/limit alespoň 200slov.  Máte-li chuť sdělit ostatním 
své myšlenky neváhejte.  Vaše články lze zaslat poštou na ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5, PSČ 
150 00, nebo e-mailem na: casopis@zoosdmotol.cz – přímo či v textovém editoru, foto není podmínkou.) 
 

Jsme ješt ě Češi ? 
 

Zvonění budíku od Vietnamců 
mě probere do nového dne. 
Obuta v pantoflích od stejného 
zdroje se doploužím na WC, 
kde je mísa z bulharského 
dovozu s italským prkénkem. 
Toaletní papír je dovezen ze 
Slovenska, alespoň ta voda na 
spláchnutí je česká. Zuby si 
čistím německým kartáčkem i 
pastou, hřeben i ručník jsou 
z Číny. 
Oblečení je mix čínského a 
německého, boty německé, 
taška opět od Vietnamců. 
V Metru mám štěstí na ruské 
eskalátory, vagóny z též země 
mi ujedou před nosem. Ty co 
přijíždějí jsou naštěstí české. 
Ve vrátnici v práci mě vítá 
ukrajinská strážná z agentůry. 
Kávu vařím v konvici, o níž 
netuším, kde je vyrobena, ale 
káva je je z afriky, přestože je 
balíčkovaná v Čechách. Cukr 
je opět český, avšak hrnek 
čínský. 
PC mi poslalo nakousnuté 
jablko, software nějaký 
miliardář zpoza oceánu. Německé rádio produkuje hity, z nichž 1/3 je česká. 
Z práce utíkám do hypermarketu německé sítě , pečivo, mléko i mléčné výrobky 
s uzeninou jsou české, ostatní tak půl na půl. 

S tažkou v ruce zhltnu žemli s čímsi z amerického fast foodu. 
Padnu k japonské televizi, usínám u německého filmu. Po sprše navlékám 
vietnamskou noční košili a uléhám do německých dek s ruským povlečením. Snad 
alespoň ty sny budou kompletně v češtině.                                                    P.D. 
================================================ 
Dostáváte od nás informační SMS zprávy?  Pokud ne, sdělte nám v SMS na 
číslo 739 534 562 Vaše jméno, profesi a číslo na které chcete zprávy zasílat. Služba 
je bezplatná a pouze pro členy ZO OSD Motol. 



Soutěžní křížovka:    Vtip je nejlepší ...(pokračování v tajence)... našeho života. 
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Nápověda:  UPS , IT , OW , YVON , RV, ORO  Vyluštěnou tajenku zasílejte formou SMS      
na: 739534562 . Cena SMS dle ceny vašeho operátora ( obv. 1,20 Kč ). Z došlých správných 

odpovědí vylosujeme 3 výherce na VZO, kteří obdrží zajímavé věcné ceny. 
 

 

 



Reklama zdarma: 
 

Hlasové tarify T 30 T 80 T 160 T 300 

Měsíční paušály 114,- Kč 225,- Kč 325,- Kč 495,- Kč 

Volné minuty 30 + 30 80 + 80   20 SMS 160 + 160  20 SMS 300 + 300   30 SMS 

Sazby HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd 

T-Mobile 1,73 2,16 1,51 1,89 1,51 1,89 1,51 1,89 

Ostatní sítě v ČR 2,40 3,- 1,80 2,25 1,60 2,- 1,40 1,75 

SMS 1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 

Hlasová schránka 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

MobileBox zdarma zdarma zdarma zdarma 

PPS na Vnitřní uživatele 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

PPS na Zvýhodněná čísla 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

T-Mobile W@P 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 

Hlasové tarify T 600 T 1500 Profi 120 

Měsíční paušály 1 074,- Kč 2 250,- Kč 274,50 Kč 

Volné minuty 600 + 600  30 SMS 1500 + 1500   60SMS 120 + 120    20SMS 

Sazby HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd 

T-Mobile 1,30 1,62 1,08 1,35 1,30 1,62 

Ostatní sítě v ČR 1,20 1,50 1,- 1,25 1,80 2,25 

SMS 1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 

Hlasová schránka 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

MobileBox zdarma zdarma zdarma 

PPS na Vnitřní uživatele 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

PPS na Zvýhodněná čísla 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

T-Mobile W@P 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 

 
Máte-li zájem využívat LACINÝ TARIF OSD kontaktujte  předsedu organizace ( viz stránka 
kontakty ) , nebo POŠLETE SMS s textem mám zájem o OSD tarif na číslo 739534562. Následně vás 
budeme kontaktovat a sjednáme schůzku pro vyplnění příslušného formuláře. Podmínkou využití služby 
je inkasní platba a žádný dluh organizaci. Využití tarifu umožňujeme pouze členům! 

Reklama našich členů a organizací poskytujících výhody našim členům – ZDARMA :  
 

  
Country kapela "Veselí Pozůstalí" ze Zbraslavi.  
kontakty:  Koncertní vedoucí, basa 
Ladislav Kratoška:739 047 554 
 Propagace, housle 
Miroslav Thera : 776 078 937 
 mail: info@veselipozustali.cz , 
 web: www.veselipozustali.cz  

 
 
 
 
 
 
 

Další druhy, datové 
tarify a kompletní 
tabulku včetně 
roamingu, najdete na 
webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz  
Nebo 
 www.osdopravy.cz  
 
 

 

   Clearman -Tončev-   
     úklidové práce, mytí  

       oken, tepování koberc ů 
+ interiéry vozidel . Levně a 

spolehlivě. Kontakt: e-mail: 
clearmantoncev@volny.cz mobil 

+420 605 879 747 
www.zoosdmotol.cz/clearman-toncev  

 

Rychle, kvalitně a se slevou pro odboráře ZO OSD 

Reich Zden ěk - malování,        
 lakování  mobil: 603 152 634,  

 telefon: 257 215 973. 



 
 

 
 
 

 
 
 

A pro naše odborá ře 
se slevou !  



AXA – pohodlně u Vás doma, nebo v kanceláři ZO OSD Motol 
Francouzská skupina AXA je jednou z nejprestižnějších pojišťoven na světě. Působí v 56 zemích světa, 
hlavně v Evropě, Severní  Americe a v asijskopacifické oblasti. Celosvětově poskytuje služby více než 80 
milionům klientů a spravuje aktiva v  celkové hodnotě přibližně  981 miliard EUR. V Česku sice působí 
už šestnáctým rokem, ale do povědomí veřejnosti se dostává až v posledních letech. Mnohaletá existence 
na českém trhu přinesla v posledních letech ovoce, a to nejenom co se týče ocenění odbornou veřejností 
(Penzijní fond roku 2007, Nejdynamičtější pojišťovna 2008 (2.místo), Platební karta 2009), ale i počtu 
nových  spokojených klientů, pro které Axa neustále vyvíjí  a inovuje stávající produkty. 
Co nám v současnosti AXA může nabídnout ? Především všechny služby spojené s pojištěním 
osob  či jejich aktiv, tj. životní a úrazové pojištění, neživotní pojištění (majetku)  či penzijní spoření . 
K čemu je dobré životní pojištění? Chrání Vás  nebo celou Vaši rodinu proti rizikům úrazu, trvalé 
invalidity a smrti, navíc umožňuje i dlouhodobě spořit a zajistit se pro případ nečekané události. 
V programu  životního investičního pojištění  se AXA neorientuje pouze na dospělé, ale i na děti. 
Investiční  životní pojištění Medvídek  určené dětem je kombinací investování (spoření) a pojistné 
ochrany v případě nečekaných událostí, které souvisejí se životem a zdravím pojištěného dítěte. 
Umožňuje rodičům (pojistníkovi) vytvoření peněžní rezervy pro krytí výdajů spojených se finančně 
náročnými životními situacemi jejich  dospívajícího dítěte ( jako příklad uveďme studium, sportovní 
aktivity či zabezpečení bydlení , resp. vstup do samostatného života ).  
Mezi klady tohoto produktu patří  nejenom výběr ze široké škály  různých připojištění a další výhody 
(včetně nízké ceny),  ale i možnost mimořádných vkladů nebo částečných výběrů ještě v průběhu 
pojištění. 
Jaké jsou možnosti penzijního připojištění ? AXA nabízí  vedle různých typů pojištění 
možnost spořit si  i na důchod, a připojit se tak k více než  půl milionu klientů, kteří si pravidelně ukládají 
finanční prostředky v rámci penzijního připojištění. Založení a vedení účtu je zdarma, přístup ke kontrole 
Vašeho účtu je možný 24 hodin denně, sedm dní v týdnu na adrese www.axa.cz. Vedle státního příspěvku 
a možnosti daňové úspory vyzdvihněme flexibilitu spoření. Klient může libovolně měnit výši příspěvků a 
frekvenci jejich placení  , příspěvky lze vkládat i mimořádně. 
Založte si  AXA spořící účet.   V případě, že Vás neoslovila možnost zajištění rizik či spoření na 
stáří, můžete si  založit AXA spořící účet. Neplatíte žádné poplatky za zřízení nebo vedení účtu a peníze 
se vám budou výhodně úročit sazbou  až 2,5%. Bezplatné internetové bankovnictví Vám zajistí neustálý 
přístup k penězům , neplatíte poplatky za příchozí platby, ani za první dvě platby v měsíci. 
Na koho se můžete obrátit ,pokud Vás nabídka finanční skupiny AXA zaujala? 
Nemusíte hledat pobočku, přijdeme přímo za Vámi. Finanční poradce bude na požádání ve vozovně 
Motol připraven zodpovědět Vaše otázky. Navíc AXA nabízí řadu zajímavých bonusů v případě, že se 
rozhodnete jejích služeb využít. Na Vaši návštěvu se těší Mgr.Tomáš Wagner, kterého můžete 
kontaktovat také na tel. 725882064 nebo emailové adrese tomas.wagner@axa-partner.cz . 

 Pojistěte si své klidné stáří díky Penzijnímu připojištění od AXA 
Chraňte to nejdražší co máte, založte si životní  AXA pojištění  
Nechte peníze vydělávat na spořícím AXA ú čtu 

 
Pro odboráře  ZO OSD Motol  řada zajímavých bonusů , 

poradenství, konzultace zdarma 
 
Finanční poradce skupiny AXA 
Mgr.Tomáš Wagner    tel. 725 882 064   tomas.wagner@axa.partner.cz  
 
 

� NEMUSÍTE CHODIT DO BANKY ANI POJIŠ ŤOVNY.  
Máte možnost v kanceláři ZO OSD Motol  vše vyřídit, na vše se v klidu zeptat.  
Na požádání a po p ředchozí domluv ě můžete vše vy řídit v naší kancelá ři  

ZO OSD Motol, nebo u Vás doma . –volejte- 725882064 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Finanční poradce: 
Pavel Kocourek , tel  602 694 690 
pavel.kocourek@matenavyber.cz 

 

Spole čnost B. P. T. spol. s r.o. si klade za cíl pomáhat 
zdravotn ě postiženým lidem znovu se plnohodnotn ě 
zapojit do naší spole čnosti. Zajiš ťujeme zprost ředkování 
práce, zam ěstnáváme a vzd ěláváme zdravotn ě postižené 
osoby . 

Jak koupit naše výrobky? 
V naší prodejní galerii p ři příjemném posezení v naší 

kavárn ě na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4,  5 
min. od stanice metra Pražského povstání , nebo na 
www.shop.ibpt.cz  , nebo objednávkou v kanceláři ZO OSD Motol . 

 
 

Nabídka BOURACÍCH PRACÍ 
Provádíme bourací práce elektrickými kladivy,  realizujeme:  

• Vybourání otvorů do zdi a zvětšování otvorů 
• Probourávání vstupů do různých objektů 
• Demolice drobných objektů (garáž, kůlna, chlév) 
• Odstranění nižších vrstev betonových podlah 
• Demontáž starých zárubní a rámů apod. 

Kontakty: 
 jiri.orinoko@seznam.cz 733 141 400, bourani.havranek@seznam.cz  733 141 401 
Postup zakázky: při prvním tel.kontaktu s Vámi domluvíme termín návštěvy objektu,  
kde dohodneme rozsah prací a cenu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S výraznou slevou pro členy  
ZO OSD Motol !!! 

Viz: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg  
 

Se slevou pro členy OSD 
Zavolejte si: 
800 900 511 

Odvezeme kdykoli, kamkoli, 
předměty, b řemena, lidi ….. 

Malé i velké zakázky. P řepravky, 
skříně, postele, koberce, ovoce, 

barvy aj.     
Nabízíme příjemných 10,-Kč (12vč.DPH) / 
km. Naši nabídku autodopravy do 1 tuny 

realizujeme prostřednictvím Fordu Tranzit. 
Jsme schopni zajistit i vozy osobní. 

( v případě více aut je cena individuální, 
nebo dle domluvy). Kontakt zprostředkuje:  
info@zoosdmotol.cz , nebo 775216711 
p.Zabloudil. 
 
 
 
 
 
 
 
Nabízíme též tisk, kopírování různých 
formátů a potisk reklamních předmětů, 
kalendáře, áčka, poznámkové bloky a jiné 
kancelářské potřeby,  poštovní kompletace 
a rozesílání, marketinková činnost a další. 

NEZNÁME SLOVO TO NEJDE… 

Již téměř rok poskytujeme našim 
členům praktické informace pomocí 

hromadných SMS zpráv. 
Nejste-li dosud v systému SMS zpráv, 

nahlaste nám  své číslo na  775 216 711 
ve tvaru :  

jméno.přijmení.povolání.ANO.SMS 



Naše ZO OSD Motol, v zastoupení předsedy, byla pověřena OSD účastnit 
se jednání skupiny SCRIPT evropského sdružení dopravních svazů ETF  

v Budapešti, 3 + 4. 3. 2011.  

Cílem byla výměna zkušeností a informace o rozrůstání se nadnárodních společností do 
měst poskytujících MHD v celé Evropě. Probírali zákonné možnosti, individuelní případy 
fungování v regionech, možnosti jak uplatňovat hájení práv zaměstnanců v podnicích 
ovládaných nadnárodními společnostmi. 

Jedním z posledních případů expanze nadnárodní firmy je pohlcení celé MHD na Maltě - 
firmou Arriva ( působí už ve 12ti zemích ). Do této doby zde fungovali soukromníci a 
každý provozoval nějakou linku. Nyní budou i oni zaměstnanci této nadnárodní firmy. 
Dalším příkladem je vstup Veolia ( působí ve 32 zemích ) do Slovinska, kde provozuje 
MHD s vyřazenými autobusy z Belgie... Slovinci samozřejmě nadšeni nejsou… Samotné 
nadnárodní společnosti se pak slučují v superobří giganty - viz foto Transdev & Veolia. 

Otázkou vstupu "multíků" (jak se říká těmto nadnárodním gigantům) na trh v České 
republice tedy není zda, ale kdy...!? A i proto je dobře znát zkušenosti z jiných zemí. 
A proč se tak děje ? Inu direktiva EU. Otevřený trh, tendry a obálky do správných kapes.. 

Probírala se možnost zapojení do Mezinárodních Podnikových rad, delegace vypracovaly i 
návrhy na zlepšení činnosti ve vztahu město- svaz- ETF. Po zpracování dat přineseme na 
www.zoosdmotol.cz  rozsáhlejší zprávu.                                                                         JZ 

  
 

   
 



Kontakty na funkcioná ře ZO OSD Motol: 
Jiří Zabloudil 775216711, 739534562 (tarif OSD )  předseda ZO OSD Motol - statutární zástupce. Koordinace 
činností,  smlouvy, kooperace s ETF, ČMKOS i OSD,  finanční uzávěrky, členská agenda, prezentace v mediích  
aj.  zabloudil@zoosdmotol.cz , ZabloudilJ@dpp.cz  dále  členské smlouvy na tarif OSD a tarif Euphony. 
Funkcionář za sekci HOFED.     

 

Jiří  Pakosta  608 258 703  místopř.za sekci ŘED. Provozně Ekonomická Komise. Odborné a profesní náležitosti 
sekce ŘED,  pakosta@zoosdmotol.cz , PakostaJ@dpp.cz  , Věra Suchá  775270250 Hospodářka ZO, péče o ženy, 
komise BOZP, sucha@zoosdmotol.cz, SuchaV@dpp.cz  , Ing. Bazika Aleš, Vozovna Motol, Specifické komise 

bazika@zoosdmotol.cz  ,733 141 417 , PhDr. Hejný Jiří, vozovna Vokovice, Specifické 
komise , 733 141 419 ,    hejny@zoosdmotol.cz   , Patrik Kronbauer 732617038 
 kronbauer@zoosdmotol.cz                                                                         
  

Radek  Dvořák ,  733141405  místopř.za sekci ,  ÚD-TRAM    Spolu s kolegy a kolegyněmi : Specifika ÚD-
TRAM, zaměření  pro kat. D+ TH, outsourscingy, kulturní a sportovní akce a další úkoly. dvorak@zoosdmotol.cz   

 
 
 

 
Další členové místního výboru Profesní sekce ÚD-TRAM: Macák 
Jan, Kačena Roman, Sladký Jan, Říhová Marta, Kondrk Michal . 
Pan Macák je zástupcem místopředsedy: 733141404, macak@zoosdmotol.cz     
 

 Dana Pokorná 608 868 245 místopředsedkyně za sekci  MIMO DP. Sociální program ZO, 
Kulturní  referent, specifika sekce pokorna@zoosdmotol.cz,  danuli.ja@seznam.cz     

Lucie Pokorná   774916711 , výkonný mandát- MIMO DP.  zaměření na studující 
                      a  učně. Rada mladých ČMKOS.  lucie@zoosdmotol.cz 

 

Pokorná Božena (foto chybí) 733141212. Místopředsedkyně za sekci  Live Telecom. Specifika firmy Live Telecom. 
Vyjednávání a jednání v zájmu ochrany členů a zaměstnanců firmy, komunikace a prezentace sekce, koordinace 
aktivit sekce se svazem a VZO. bozena@zoosdmotol.cz  , Kozová Radka  zástupkyně místopředsedkyně, 
specifika firmy kozova@zoosdmotol.cz, Petr Hrůza (foto chybí)–zástupce místopředsedkyně. hruza@zoosdmotol.cz  

 

funkcionář za sekci BUS, Petr Fejkl 721881742  dočasně místopředseda za sekci  BUS. 
Problematika BUS, specifika garáže Kačerov fejkl@zoosdmotol.cz , Straka Vladimír , 
straka@zoosdmotol.cz  603888710.  
Místopředseda za samosprávnou Profesní sekci Bus-garáž Vršovice  
– Pavel Souček  736112998 , soucek@zoosdmotol.cz – veškerá agenda garáže Vršovice. 
 

 

Zdeněk Zewel  731479991   místopředseda za sekci  MUZEUM STŘEŠOVICE. Specifika Střešovice, zaměření  
pro kat. D+ TH, vzájemná  součinnost  s ostatními odborovými org.  zewel@zoosdmotol.cz     
 
 

Jan Havránek 733141401  Místopředseda za sekci Marketing-reklama-propagace. Zajištění podpory a propagace,  
Kontakt s dodavateli a partnery, zajištění a kontakty  na smluvní partnery   havranek@zoosdmotol.cz , 
pripominky@zoosdmotol.cz   
 
 

Jantač Miroslav –tel:  604817661, Místopředseda  za sekci  DEPO. Specifika sekce DEPO. 

jantac@zoosdmotol.cz  
 
 

Jiří Schmid –tel: 603412884   Místopředseda  za sekci  Metro.  Problematika a specifika sekce Metro. 
schmid@zoosdmotol.cz ,  SchmidJ@dpp.cz  

  p.Filip Červinka – zástupce funkcionáře na VZO při nepřítomnosti p. Schmida. 
 

                Pavel Kocourek , sekce Finanční služby tel. 602 694 690 , email: pavel.kocourek@ovbmail.cz    
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Růžena Richterová – místopředsedkyně za sekci Škoda Plzeň- depo Zličín – 
604109482, richterova@zoosdmotol.cz . Veškerá agenda dané sekce. Dvořák Petr – zástupce 
místopředsedkyně  732456160, petr@zoosdmotol.cz .  
Neuman Josef - místopředseda za sekci Škoda Plzeň- OZM - 731212033, neuman@zoosdmotol.cz . 

Veškerá agenda dané sekce. Tobiáš Milan – zástupce místopředsedy 604616518, 
tobias@zoosdmotol.cz   
 

    



    

Kreslený vtipKreslený vtipKreslený vtipKreslený vtip    

 na aktuelní téma: na aktuelní téma: na aktuelní téma: na aktuelní téma: 
 

Umíte nakreslit (nikoli obkreslit)  
 vtipný obrázek? 
Pokud ano, zašlete nám jej na naši 
 adresu či na casopis@zoosdmotol.cz  

Uveřejněné vtipy honorujeme 
 standardní odměnou  (jako články),  
podmínkou je původní autorská tvorba  
a dispoziční právo uveřejnění pro 
 časopis  Motoláček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                               POVINNÁ VÝBAVA PRO JEDNÁNÍ NA ČD: 
 

 
 
 

 
                     Jaromír Dušek vulgárně vtipkoval, že se na                      
                                                                                      českých drahách a ministerstvu dopravu bojí  
                                                                                                předklonit, když mu upadne tužka…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


